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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım, orta
okullara giremiyen çocukların teknik ve ertik 
okullara alınmalarının bu okullar öğretmenleri 
için haysiyet kırıcı olduğuna, köy ilkokulla
rından. çıkanların ortaokul giriş sınavlarını 
b'aşaramıyacaklarma ve ilmî olmıyan bu tutu
mun değiştirilmesi işinin Millî Eiğtim Bakan
lığınca ivedilikte ele alınmasına dair konuşma
sı m yaptı. 

Urıa Milletvekili Vaihap Dizdaroğlu da bu 
münasebetle, gündem dışı söz verilirken Önemli 
kanunların görüşülmesinde vukua gelebilecek 
gecikmelerin de göz önünde tutulması gerekti
ğini ifade etti. 

Devlet orman işletmelerince ve kereste fab
rikalarına» yapılmış olan harcamalara ait 195Ö, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları 'bi
lançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki 
hakkındaki kanun tasarısı yeniden açık oya 
sunulduysa da yine yeter çoğunluk olmadığın
dan gelecek Birleşimde tekrar oya sunulacağı 
bildirildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı sürelerle, izin verilm-esi kabul 
olundu. 

Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre iki 
senede çıkarılması gereken kanunların zama
nında çıkarılmasını temin bakımından alınması 
gerekli tedbirler olarak : 

Bu kanun taşanlarının Millet Meclisine 
sevkı halinde süratle sonuçlandırılmasını sağla
nmak maksadiyle ve gerekiyorsa geçici komis
yonlara havalesi suretiyle, komisyonların Mec
lisin toplantı yapmadığı günler de dâhil olmak 
üzere, devamlı olarak her gün sabahtan akşa
ma kadar çalışmalarının temini ve 

Mezkûr tasarıların Genel Kural gündemine 
alınır alınmaz diğer bütün işlere takdimen ve 
ivedilikle görüşülmesi ve araya her hangi bir 
kanun tasarısının alınmaksızın Cumartesi - Pa
zar günleri hariç her gün toplanmak suretiyle 
intacı, 

Millet Meclisinin gündeminde bu tasarılar
dan her hangi biri bulunmadığı takdirde Genel 

Kurulun Salı, Çarşamb'a ve Perşembe günleri 
toplanması ve evvelce kararlaştırıldığı üzere, 
soruların yalnız Çarşamba günleri saat 16 dan 
itibaren görüşülmesi, 

Bunun dışında Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonu raporunda bulunan yukardaki liste
nin haricinde kalmış diğer kanun tasarılannm 
Genel Kurul gündemine girmesi halinde diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi ve komisyonlarca da öncelikle sona erdiril-
mesinin uygun olacağı, 

Hususlarındaki Başkanlık Divanı kararı oya 
sunularak kabul edildi. 

Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu ve 
3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla değişik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 'bu kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili 
Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı 
Dahiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifinin Plân Komisyonuna gönderilen birinci 
maddesine dair rapor okunarak bu madde ko
misyonun metindeki şekli ile kabul olunduk
tan sonra diğer maddeleriyle tümü de kabul 
edildi. 

Sosyal sigorta kanun tasarısı ve teklifleri
nin 31 nci maddesinden başlanarak 35 nci mad
desine kadar görüşülmesi yapıldı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur 
Baki'nin, özel öğretim kurumları kanun tasa
rısının havale edilmiş olduğu Millî Eğitini ve 
Plân komisyonlarından beşer üye alınmak su
retiyle teşkil olunacak geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

1 7 . 9 . 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzeer Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
MelcM Keskin 

îbrahim 

Kâtip 
Ankara 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 
,.n, ,; r..;şr;q a 

$üln. .Hatipoğlu 
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SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Eskişehir Milletvekili Aziz, Zeytiııoğ-

lu'nun, Meclisin açıldığı tarihten bugüne ka
dar Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden 
yapılan masruflarla harice giden Cumhuriyet 

Tasarılar 

1. — özel öğretim kurumları kanun tasarısı 
(1/539) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

2. — Antalya eski Milletvekili Burhanettin 
önat 'm hükümlü bulunduğu cezanın kalan kıs
mının kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
(1/540) (Adalet Komisyonuna) 

3. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasarısı (1/541) (Adalet ve 
Basın - Yayın ve Turizm komisyonlarına) 

4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/542) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 05.15.20 
pozisyonuna giren ipek böceği tohumunun Güm
rük Vergisi nisbetinin muafiyet haddine indi
rilmesine dair olan Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
(1/543) (Gümrük ve Tekel ve Plân komisyon
larına) 

6. — Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan 
kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/544) (Anayasa, Adalet ve Plân ko
misyonlarına) 

7. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84.22 
pozisyonundaki komple teleferik tesisatının 
Gümrük Vergisi nisbetinin muafiyet haddine 
indirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinin onaylanması hakkında kanun ta
sarısı (1/545) (Gümrük ve Tekel ve Plân ko
misyonlarına) 

8. — Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanunu tasarısı (1/546) (Anayasa, Adalet, İçiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi * 
özel Şahingiray'm, 5434 sayılı T. C. Emekli 

Senatosu üyeleri ve milletvekillerinin isimleri 
ile gittikleri yerleri ve aldıkları paraların mik
tarına dair yazılı sora önergesi, T. B. M. M. 
Başkanlığına gönderilmiştir. 

Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesine 
bir fı'kra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/577) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu ve 185 arkadaşının, Samsun'da 
(19 Mayıs Üniversitesi) adlı bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi (2/578) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

11. —> Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Bilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 386) 

12. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/100, C. Senatosu 1/200) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 121 e 1 nci ek) 

13. — Nüfus planlanması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 388) 

14. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/534) (Gündeme) (Ş. Sayısı : 389) 

15. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun. 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor-. 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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l an ve içişleri Komisyonunun mütalâası (2/126) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 390) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 391) 

17. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/148) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 392) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 393) 

19. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 
4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/268) (Günde
me) (& Sayısı : 394) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (Gündeme) (S. Sayısı : 395) 

21. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ve Millî Eğitim Komis
yonunun mütalâası (2/335) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 396) 

22. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/327) (Gün
deme) (S. Sayısı : 397) 

23. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekil 
Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine bir fıkra 
ve geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/120, 2/206) (Gündeme) (S. Sayısı : 400) 



BIRINOÎ OTURUM 
Açılma sati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

jt — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Beş Yıl
lık Plânın dış finansmanını sağlamak üzere ku
rulmuş olan Konsorsiyum çalışmaları ve diğer 
dış yardımlar hakkında demeci 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı gündem 
dışı söz talebetmiştir. Konsorsiyum çalışmaları 
ve dış yardımlar hakkında Yüce Meclise maru
zatta bulunacaktır. Buyurunuz, Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, Beş Yıl
lık Plânın dış finansmanını sağlamak için ku
rulmuş bulunan Konsorsiyum ile ilgili faaliye
timizi ve bu faaliyetin bugünkü neticesini, mü
saadenizle hulasaten arz edeceğim. 

Aynı konuda, 9 Ocak 1963 tarihinde Yük
sek Heyetinize vâki maruzatımda, yılda ortala
ma 150 milyon doları aşan dış borç ödeme mü
kellefiyetlerimiz ve zaten kifayetsiz olan ihra
cat gelirlerimiz muvacehesinde, ilk hesaplara 
göre birinci plân devresi için toplam olarak 
1 milyar 800 milyon dolarlık bir dış tediye ih
tiyacının karşılanması zaruretini göz önüne 
alarak, daha plânın tasarı halini almasını dahi 
beklemeden, elde mevcut donelerle, İktisadi iş 
Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı nezdinde, Ocak 
1961 den itibaren teşebbüse geçildiğini ve ya
pılan devamlı temas ve çalışmalar neticesinde, 
31 Temmuz 1962 tarihinde, Türkiye'nin geliş
me plânının gerçekleşmesi için yardımda bulun
mak istiyen üye devletler arasında fiilî bir iş
tirak mahiyetinde olan Konsorsiyumun teşek
kül ettiğini ifade etmiştim. 

Yine aynı maruzatımda, 11-12 Aralık 1962 
tarihinde yapılan Konsorsiyum toplantısında, 
1963 yılı ihtiyacımızın takriben 250 milyon do
lar olarak kabul edildiğinin resmen teyidedil-
diğini ve mâruzâtta bulunduğum tarihe kadar, 
ceman 210 ilâ 220 milyon dolarlık bir miktarın 
temin edilebileceğinin anlaşılmış olduğunu be
yan etmiştim. 

Aradan geçen 9 ay zarfında, gerek doğru
dan doğruya Konsorsiyumla, gerekse Konsorsi
yum çevresi içinde üye devletlerle yapılan te
maslar ve ikili müzakerelerin safahati ile vâsıl 
olduğumuz neticeyi ve yapmakta olduğumuz 
çalışmaları hulasaten arz ediyorum : 

Bu yılın Ocak ayında Dr. Ripken'in vefatı 
ile boşalan Konsorsiyum Başkanlığına Avrupa 
Yatırımlar Bankası ikinci Direktörü Dr. Von 
Mangoldt seçilmiştir. 

Konsorsiyumun 14 Şubat tarihli toplantısın
da, Konsorsiyumun devamlılığı teyidedilmiş; 
1963 bakiye ihtiyacımızın Mayıs ayının ikinci 
yarısında tetkik edileceği kabul edilerek sarf 
ettiğimiz gayretler önemle tebarüz ettirilmiştir. 

Konsorsiyum toplantısı dışında bu arada 
ikili temaslara devam edilmiştir. Almanya, in
giltere, italya, Belçika, Holânda, Kanada ve 
Lüksemburg ile hazırlık mahiyetinde ilk temas
lar bu devrede yapılmıştır. 

ingiltere Hükümeti ile yapılan temaslar ne
ticesinde 1 Mayıs 1963 te 8 milyon dolarlık bir 
kredi anlaşması imzalanmıştır. 

Federal Almanya ile 18 Mart 1963 te başlı-
yaıı müzakereler ise bilhassa yardımdan doğa-
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cak malların nakliyatı mevzuunda her iki ta
rafı tatmin edecek bir formül bulunmasında 
müşkülâta uğranması sebebiyle 23 Ağustos ta
rihine kadar devam etmiştir. Bu tarihte, biraz 
sonra tafsilâtını arz edeceğim 40 milyon dolar
lık bir kredi anlaşması imzalanmıştır. 

italya ile olan müzakereler 4 .12 .1962 den 
itibaren iki taraflı ön çalışmalar şeklinde baş
lamış, 24 Mayısta Roma'ya bir heyet gönderi
lerek fiilî müzakerelere girişilmiş ve 21 Hazi
ran 1963 tarihinde 1.0 milyon dolarlık kredi an
laşması imzalanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin taahhüdet-
miş olduğu 76 milyon dolarlık yardımın 41 mil
yon dolarlık hibe kısmı bu devrede emrimize 
geçmiş ve 10 ve Ül nci kotalarda kullanılmaya 
başlanılmıştır. 35 milyon dolarlık ek program 
kredisi ile ilgili çalışmalar da neticelenmiş ve 
Anlaşma imzalanmıştır. 

Diğer taraftan, Kanada ile ikili müzakereler, 
Kanada'ya gönderilen heyetimiz marifetiyle Ni
san ayında başlamış ve yatırım projelerinde kul
lanılmak üzere, 5 milyon dolarlık bir kredi üze
rinde mutabakata varılmıştır. 

Yukarıda arz ettiğim veçhile, Ocak ayı başı
na kadar, Konsorsiyum üyeleri tarafından karşı
lanması temin edilmiş bulunan meblâğ 210 -
220 milyon dolara erişmiş bulunuyordu. 1963 
açığımız 250 milyon dolar olarak tesbit edildiği
ne göre, daha 30 - 40 milyon dolarlık bir ek yar
dım temini ieabetmekte idi. Gerek Konsorsiyum 
toplantılarında gerekse ikili temaslarda bu nok
ta üzerinde İsrarla durulmuştur. Konsorsiyum 
Genel Sekreteri Mr. Stetner başkanlığındaki bir 
heyet Ankara'ya gelerek maliyemiz, kalkınma 
plânımız ve 1963 dış tediye açıklarımız ve mev
zuunda incelemede bulunarak Konsorsiyuma ve
rilmek üzerç bir rapor hazırlamıştır. Tarafımız
dan da Konsorsiyuma tevdi edilmek üzere 5 Yıl
lık Plânın ilk tatbik yılı olan 1963 yılmm ilk ay
larında Türk ekonomisinin genel görünüşü ve 
programın tatbikatı hakkında rakamlar ihtiva 
eden ve olumlu bir ilgi ile karşılanan bir me
morandum hazırlanmıştır. Bu memorandumda 
1963 yılı finansman açığımızın mahiyeti belirtil
miştir. Ayrıca, vergi ve bütçe reformu, idari re
form ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri reorganizas-
yon tedbirleri, para ve kredi sahasındaki gelişme
ler çalışmalarımızın istikametini göstermek ve 
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bu yıl içinde yapacağımız işleri belirtmek mak-
sadiyle memoranduma dercedilmiştir. 

. Bundan başka, Türk ekonomisindeki önemi 
dolayısiyle karşılık paralar finansmanının 1963 
yılı için durumu, genel ve katma bütçeler, İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri ve özel sektörün bu meb
lâğdan alacakları kimseler gösterilmiştir. Dış 
yardımın beklenen miktarda elde edilememesi ha
linde, ortaya çıkacak duruma da işaret edilmiş
tir. 

21 Haziran 1963 tarihinde Heyetimizin de iş
tirak ettiği Konsorsiyum toplantısında, Mr Stet-
ner'in raporu ve Türk memorandumu tetkik edil
miş 250 milyon dolarlık finansman ihtiyacımız 
teyidedilerek üye devletlere iştirak hisselerinin 
artırılması tavsiye edilmiştir. Nitekim bu top
lantıda ingiltere, Fransa ve Almanya'nın işti
rak hisselerini bir miktar artırdıkları anlaşıl
mıştır. Yine bu toplantıya isviçre ve Norveç'te 
Konsorsiyuma üye olarak iştirak etmişlerdir. 

iki haftalık bir aradan sonra, 5 Temmuz tari
hinde yeniden toplanan Konsorsiyumda Türk 
Heyetinin izahları ve iki taraflı müzakerelerin 
kaydettiği yeni gelişmelerle ilgili raporlar din
lenmiştir. Bundan başka, Konsorsiyumla ilgili mü
zakereler sırasında üye memleketlerin gerek işti
rak nisbetini artırmak ve gerekse ilk tekliflerin-
deki şartları kalkınma yardımı şartlarına daha 
uygun hale getirmek amaciyle değişiklikler yap
mak temayüllerinin izhar edilmesine vesile ol
muştur. 

Son Konsorsiyum toplantısının ışığı altında 
devam eden ikili müzakereler, bir kısım üye dev
letlerin Konsorsiyumun tavsiyesine uyarak yar
dım miktarlarını artırmak ve kredi şartlarını ıs
lah etmek hususundaki taleplerimizi kabul etme
leri ile neticelenmiştir. 

Ezcümle, ingiltere Hükümeti 8 milyon dolar 
olarak imzalanan ilk kredi Anlaşmasına ilâveten 
2 milyon 800 bin dolarlık ek bir kredi Sözleşme
si imzaladığı gibi, 10 milyon 800 bin dolara ba
liğ olan kredinin 5 milyon 800 bin dolarlık kıs
mının 7 yıl süre ile faize tabi olmamasını da ka
bul etmiştir. 

Federal Almanya Hükümeti ile uzun süreden 
beri devam etmekte olan müzakereler ise, 23 
Ağustosta neticelenmiş ve Anlaşma, Bonn'da iki 
taraf temsilcileri arasında imzalanmıştır. Bu an
laşma ile bidayette 30 milyon dolar olarak der
piş edilen yardım, 40 milyon dolara yükseltil-
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mistir. Bu arada krediden doğacak malların nak
li mevzuunda Türk ve Alman armatörleri ara
sında, uzun müzakereleri mütaakıp her iki tara
fı tatmin edici bir anlaşmaya varılmış ve bu an
laşma iki fiükümet tarafından tasvibedilmiş-
tir. 

Fransa ile olam müzakereler henüz netice
lenmemiş olmakla beraber Fransa Başbakanı 
ve Dışişleri Bakanının Ankara'yı ziyaretlerin
de yapılan .görüşmelerde Fransız dostlarımızın 
da evvelce t aah'hüd ettikleri ve 5 milyon do
ları nakid, 1'5 milyon doları ihracat garantisi 
şeklinde 'olan yardım miktarında 5 milyon do
larlık artışla 'birlikte, bilhassa ihracat garan
tisi şeklindeki yardım (kısmının şartlarının ıs-
laih edileceği vaadinde bulunulmuştur. 

Diğer üye devletlerden Belçika ve Hodanda 
ile henüz müzakereler neticelenmemiş olmakla 
'beraber bir miktar artırma* yapacaklarını be-
yan etmişlerdir. 

Yukarda verdiğimiz umumi izahattan sonra 
Konsorsiyum üyeleri ile yapılan müzakereler 
sonunda, bugün •elde edilmiş olan neticeleri 
rakamlar .hailinde arz etmek istiyorum. 

Amerika Birleşik! Devletlerinden 41 milyon 
dolarlık hibe yardım fiilen tahsil edilmiştir. 
10 yılı ödemesiz devre .olmak üzere 40 yıl va
deli ve % 0,7:5 faize tabi 35 milyon dolarlık ve 
Amerika'dan yapılacak ithalâtta kullanıla
cak program kredisi ile ilgili anlaşma imzalan-
m ıştır. 

Belçika. Hükümeti ile olan müzakereler ne
ticelenmiş olup. anlaşma pek yakında imzalana
caktır. 1 .milyon '600 bin dolarlık yardımın, 
300 bin doları teknik yardım projelerinin fi
nansmanında kullanılmak; üzere, 'hibe olarak 
650 'bin dolarlık' kısmı nakid olarak verilecek, 
650 bin dolarlık kıısmı ise, Belçika'dan yapı
lacak ithalâtın finansmanında kullanılacaktır. 
5 yıl ödemesiz devre olmak üzere 20 sene vâde 
ile verilecek olan bu krediyle % 3 nisbetinde 
faiz tahakkuk ettirilecektir. 

Fransa ile olan müzakereler Ağustos ayının 
Fransa'da fiilî ıbir tatil devresine rastlaması se
bebiyle henüz netlcelendirile.memiştir. 8 milyon 
333 bin doları Hükümet kredisi ve 16 milyon 
'66)6 bin doları .şartları tadil edilmiş bir ihracat 
.garantisi .şeklinde talhakkuk edeceği derpiş edi
len bu kredinin, Hüküm'et kredisi şeklindeki 
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kısmı % 3,5 civarında faize tabi olacak, vâdesi 
5 yılı ödemesiz devre olmak üzere 15 yıl civa
rında olacaktır, ihracat .garantisi şeklindeki 
kredinin 10 milyon dolarlık kısmının vâdesi 10 
yıl, faiz nisbeti % 6,5 (6 milyon 666 bin dolarlık 
kısmının ise, vâdesi 5 - 1 0 yıl, faiz nisbeti 
% 5,5 civarında olacaktır. 

Federal Almanya'dan .sağlanan 40 milyon 
dolarlık kredinin, 11 milyon 500 bin dolarlık 
kısmı vâdesi 1963 te 'gelen eski kredilerden mü
tevellit borçlarımızın 5 yıl süre ile ertelenmesi 
şeklinde tahakkuk etmiştir. Bu kısım için her 
hangi bir faiz ödenmiyecektir. 22 milyon 800 
bin dolarlık kısmı ise 1963 yılı içerisinde baş
lanmış veya başlanacak yatırım projelerimi
zin dış ve iç finansmanında kullanılacaktıır. 
5 milyon. 700 bin dolarlık kısım ise, 3 Haziran 
1963 tarihinden itibaren • 1963 yılı içinde Al-, 
.manya'dan ithal edilmiş veya edilecek malla
rın bedellerine karşılık olarak Verilmektedir. 
Kredinin vâdesi 7 yılı ödemesiz devre olmak 
üzere 25 yıl, faiz nisbeti % 3 tür. Kredinin 
süratle kullanılmasını teminen gerekli hazırlık
lar yapılmaktadır. 

İngiltere Hükümeti ile iki safhada ceman 
10 milyon 800 bin, dolarlık bir kredi anlaşma
sının imzalanmış .olduğuna daha evvel temas 
etmiştim, ingiltere'den yapılacak ithalâtın fi
nansmanında kullanılacak olan bu kredi 7 yılı 
ödemesiz devre 'olmak üzere 2.5 yıl vadelidir; 
faiz nisbeti cari kısa vadeli istikraz faiz had
lerine binde 25 nisbetinde ilâve, yapılmak su
retiyle "hesaplanacaktır. Kredinin 5 milyon '801 
bin dolarlık kıısmı için 7 yıllık ödemesiz dev
re zarfında faiz ödenmiyecektir. Bu kredinin 
de süratle kul 1 anıl ması için 'gerekli formaliteler 
ikmal edilmiştir. 

Avusturya'dan sağlanacak 900 bin dolarlık 
kredinin 100 bin dolarlık kısmı teknik yardım 
proje finansmanlarında kullanılacak, 800 bin 
dolarlık kısmı ise Avusturya'dan yapılmış, veya 
yapılacak ithalâta tahsis edilecektir. 7 yıl 
ödemesiz devre olmak üzere 20 yıl vadeli ve 
% 3 civarında faize tabi olacak olan bu kredi 
ile ilgili müzakereler neticelenmek üzeredir. 

italya ile 10 milyon dolarlık bir kredi anlaş
ması yapmış olduğumuza biraz evvel temas et
miştim. Bir buçuk yılı ödemesiz devre olmak 
üzere 12 yıl vade ile verilen bu kredinin faiz 
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nisbeti % 6 civarındadır. Merkez Bankasınca 
bir banker muamelesi ile fiilen tahsil edilmiş 
bulunan 10 milyon doların 'krediden mahsubu 
için gerekli muameleler tekemmül etmek üzere
dir. 

Hollanda'dan alacağımız 1 milyon 750 bin 
dolarlık nakdi kredi ile ilgili anlaşma imzalan
mak üzeredir. 7 yılı ödemesiz devre olmak üzere 
25 yıl vâde ile alınacak olan bu kredinin faiz 
nisbeti % 4,5 tur. 

İsveç'ten bağlı olmamak kaydiyle yatırım 
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 
alınacak 1 milyon dolarlık kredinin % 2 civa
rında faiz haddine tabi tutulacağı, vâdesinin 
5 yılı ödemesiz devre olmak üzere 20 yıl olarak 
tesbit edileceği derpiş olunmaktadır. 

Kanada'dan sağlanacak 5 milyon dolarlık 
kredi yatırım projelerinde kullanılacaktır. Vâ
de ve faiz nisbeti mal «cinslerine ve projeye gö
re. ayrı ayrı tesbit edilecektir. 

Lüksemburg'un tahsis edeceği 100 bin dolar
lık kredi için esaslar henüz tesbit edilmemiştir. 
iki taraflı temaslara Paris'teki Daimî Temsilci
liğimiz vasıtasiyle devam edilmektedir. 

Milletlerarası Kalkınma (Birliğinden Seyhan 
Sulama Projesinin iç finansmanı için alınması 
hususunda anlaşmaya varılan % 0,75 faizli 10 
yıl ödemesiz devre olmak üzere 40 yıl vadeli 
9 milyon dolarlık kredinin bu devre zarfında 
ancak cüzi bir kısmı kullanılabilecektir. 

Milletlerarası Para Fonundan bu yıl içinde 
temin edilen 21 milyon 500 bin dolardan, Türk 
lirası mukabilinde satın alman 18,5 milyonu em
rimize geçmiştir. Temin edilen bu imkân stand 
bay arrancmen denilen destekleme yardımı ma
hiyetindedir. 

BAŞKAN — Saym Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Saym arkadaşlar, İçtüzük gereğin
ce yazılı konuşmalar 20 dakikayı tecavüz ede
mez. O yönden iSaym Bakanın 'konuşmasının de
vamını oyunuza sunacağım: Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — özür dilerim, biraz uzun oldu. 

Keza bu yıl içinde Avrupa Para Fonundan 
50 milyon dolar tahsil edilmiş ve kullanılmıştır. 
Bu kredinin vâdesi 4 yıl ve faiz haddi % 3,5 dur. 

Netice olarak bir kısmı kalkınma kredisi ma-
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niyetini taşımamakla beraber 250 milyon dolar 
olarak tesbit edilen program açığımız mukabi
linde 252 milyon 650 bin dolarlık bir imkân sağ
lanmış bulunmaktadır. Bu miktarın 222 milyon 
300 bin dolarlık kısmının anlaşmaları imzalan
mıştır. 30 milyon 350 bin dolarlık kısmı ile ilgili 
anlaşmalar imza safhasındadır. 

Bâzı üye Devletlerin hazırlıklı bulunmadık
ları ıbu ilk tatbik devresinde plânımızın henüz 
tam olarak tetkik edilmemiş bulunması ve 1:963 
yılının hususiyeti dolâyısiyle bu yıl finansmanı
nın bir nevi tediye muvazenesi finansmanı ma
hiyetinde kabul edilmesi, bu arada konsorsiyum 
başkanının vefatı, yeni başkanın ve icra sekre
terinin tâyininin gecikmesi 1963 yılında elde 
edilen neticeye büyük ölçüde tesir eden âmiller 
arasında zikredilebilir. 

Buna mukabil, Türkiye'nin mesele ve ihti
yaçlarının çok âzalı gruplarda açıklık ve sami
miyetle maliye ve kalkınma finansmanı icapla
rına 'göre görüşülmesine imkân verilmesi ve Tür
kiye'nin kalkınmasına yardım arzusunun giıtgi-
de ve bariz bir şekilde arttığının müşahade edil
mesi, üye devletlerce 'henüz kesin bir şekilde 
halledilememiş olmasına rağmen, uzun vadeli ve 
müsait şartlı yardımların gayeye uygun olarak 
verilmesi prensibinin kabul edilmesi, müttefikle
rimiz yanında bilhassa tarafsız devletlerin kon
sorsiyuma katılmaları üe ihtiyacımızın siyasi 
bir mahiyet taşımadığının tescil edilmiş olması, 
konsorsiyumdan elde edilen müsbet neticeler ola
rak görülebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Buraya kadar, sağlandığını ifade ettiğim yar

dımlar, konsorsiyum çerçevesi içinde temin edi
lenlerdir. Bunlardan ayrı olarak 1963 yılı içe
risinde, ıgeçen senelerden müdevver Amerikan 
proje yardımlarından 70 milyon dolar ile 60 
milyon dolara tekabül eden surplu yardımları 
da kullanılmaktadır. 

Netice olarak, 1963 yılının arz ettiğimiz is
tisnai şartları nazarı itibar e alınırsa, 1964 yı
lma konsorsiyumun ilk ıgerçek faaliyet yılı ola
rak bakmak kabildir. 

Konsorsiyumun 5 Temmuz tarihli toplantı
sında kararlaştırılmış olduğu üzere, 1964 yılı ile 
ilgili çalışmalara bu ay içinde başlanacaktır. Bu
nun için de plânın 1964 tatbik yılı programı ik
mal edilir edilmez konsorsiyuma ıtevdi edilecek-
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tir. Üye Devletlerin 1963 yılında elde edilen ne
ticelerin ışığında, 1964 yılında (Birleşik Ameri
ka Temsilciler Meclisinin yardım tahsisatında 
1 milyarlık toir kısıntı yapmasına rağmen daha 
ibüyük hir anlayış ve işbirliği zihniyeti ile me
selelerimize yakınlık göstereceklerini beklemek
teyiz. 

(Sözlerime nihayet vermeden önce, bu vesile 
ile hususiyle büyük dostumuz Birleşik Amerika 
Devletleri, Kanada ve Avrupa'h dostlarımız
dan, iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtın
dan, Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası 
Kalkınma Birliğinden ve konsorsiyum üyesi 
memleketlerin Ankara'daki misyonlarından gör
düğümüz iyi niyet ve çok yakın alâkaya Hükü
metimiz adına teşekkür etmek benim için zevkli 
'bir vazifedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Baka
nın gündem dışı konuşmasından sonra Sayın ll-
yas Kılıç ve Sayın Ahmet Üstün arkadaşlarımız 
şahısları adına; Sayın Seyfi öztürk C. K. M. P. 
Grupu adına ve Sayın Kâzım Arar da Millet 
Partisi Grupu adına gündem dışı söz talebetmiş-
lerdir. 

Riyasetin vazifesi, bütün arkadaşlarımıza, 
mümkün olduğu kadar, kürsüde konuşma imkân 
VQ fırsatını hazırlamak ve onu değerlendirmek
tir. Bunu takdir edersiniz. Ancak takdir buyu
rursunuz ki, bu yüklü gündem içinde bütün bu 
arkadaşlarımızın konuşmaları imkân dâhilinde 
görülmemektedir. Bu yönden grupları adına ko
nuşmak istiyen iki arkadaşa söz vereceğiz. Kılıç 
ve Üstün arkadaşlarımıza yarınki birleşimde söz 
verme imkânını araştıracağız. 

2. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk,ün, 
Ortak Pazara girmemiz münasebetiyle bir parti 
genel merkezinin yayınladığı bildiri hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi öztürk, konuşma
nız ne hakkında idi efendim? 

C. K.M. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZ
TÜRK (Eskişehir) — Ortak Pazaı ̂ a girmemiz 
münasebetiyle yapılan neşriyat hakkında efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. . 
C. K.M. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZ

TÜRK (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Av- | 
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rupa ekonomik topluluğu ile memleketimiz ara
sında ortaklık kuran anlaşmanın imzalanması ve
silesiyle. bir parti Genel Merkezinin neşrettiği 
bildiri hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, hür dünyanın en hayati cephe
sini teşkil eden Avrupa'nın komünizm emperya
lizmine karşı daha kuvvetli olabilmesini temin 
edecek bir, birliğin tek bir Avrupa Devleti hali
ne gelmesi lüzumu aşikârdı. 

Avrupa Devleti olması şartlarını hazırlaya
cak-Ortak Pazar konusu hür cepheye dâhil mem
leketimiz için de büyük önem taşıyordu. Son de
fa Ankara'da imza olunan anlaşma ile Avrupa 
Devletleri camiası arasındaki yerimiz bir Avru
pa Devleti olarak tescil ve ilân edilmiştir. 

Böyle mesut bir olay karşısında bundan her 
bakımdan kıvanç duymamız tabiîdir. Şu nokta
yı tesbitte zaruret vardır. Ortak Pazar kuruldu
ğu günden beri devamlı olarak sadece komünist 
bloka dâhil devletlerin sert hücumlarına mâruz 
kalmış, tahrik kampanyalarının başlıca konusu 
haline gelmiştir. Şimdi bu hücumların bir ben
zerini bir siyasi parti, bildirisi ile yapmakta
dır. 

Sayın arkadaşlar, tenkit hudutlarının çok öte
sinde hususi bir maksat taşıyan bu davranışın 
muhtevası üzerine ciddî şekilde eğilmek lâzım
dır. Gazetelerde neşredilen bildiri Batı camiası
na dâhil Ortak devletleri Kurt yapmakta ve bizi 
kuzuya benzeterek yaşama hakkımızın tama-
miyle ortadan kalkacağı iddia edilmektedir. Bu 
bildiriye göre gümrük ittihadı bir kartel anlaş
masıdır. «Ortak Pazara hayır diyoruz ve bütün 
varlığımız ve gücümüzle karşıyız.» dendikten 
sonra özellikle halktan tarafa görünerek servet 
düşmanlığı, ticaretin gayri meşru olduğu bariz 
bir şekilde ortaya konmaktadır. Diğer taraftan 
memleketimiz için yapılan komünist propaganda
larından hepimizin malûmu olduğu gibi, birisi 
de bu bildiride yer almaktadır. Her şeyden ev
vel bildiride bizim batı camiasından ayrı, ba
ğımsız bir siyasi potanın içerisine girmemiz tav
siye edilmekte ve iktisadi meseleler üzerine de 
dokunulduktan sonra, dış yardımlardan uzak, 
kendi yağımızla kavrulan bir millet olarak ya
şamamız bizim istiklâlimiz bakımından da zaru
ri olduğu ileri sürülmektedir. 

Arkadaşlarım, demokrasinin bir müsamaha 
rejimi olduğunu biliyoruz. Tenkide tahammül 
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hududumuz, inandığımız demokrasi içinde çok 
geniştir. Ancak, demokratik rejime karşı ve 
Anayasayı hiçe sayan kanun dışı faaliyetlerin 
ne tenkit hürriyeti ile telifi ne de müsamaha an
layışı ile izahı kabildir. Bu tarz faaliyetlerin 
maskesi düşüp çehresi resmen açığa konulmalı
dır. Millî menfaatleri ihlâl eden, memleketimiz 
için büyük bir tehlike teşkil eden bu tarz faali
yetlerin zamanında durdurulmasını istiyoruz. 
Âcil ye zecri tedbirler alınmazsa hastalık ileride 
tedavisi güç hale gelir. Bu bakımdan Hüküme
tin bu konu üzerine dikkatini çeker ve gereğine 
tevessül etmesini önemle rica ederim. 

3. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Sı
kıyönetim Komutanlığının gazete kapatma gibi 
tasarruflariyle ilgili konuşması ve İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın cevabı 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Kâzım Arar. Lütfen kısa olmak istirhamiy-
le, buyurun. 

Ne hakkında? 
M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ARAR 

(Çankırı) — örfi İdare Komutanlığının tutumu 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. P. GRUPIT ADINA KÂZIM ARAR 
(Çankırı) — Muhterem arkadaşlarım, 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının, Sıkı
yönetimin gayesi ve Anayasanın ruh ve metni 
ile bağdaşması mümkün olmıyan tasarrufları
nın devamı karşısında Yüksek Meclisin dikka
tini çekmeyi zaruri görmekteyiz. 

Gazete kapatma gibi, demokratik hayat ba
kımından pek ağır tedbirlere, bu tedbirleri 
haklı ve zaruri gösterecek hiçbir sebep mev-
cudolmadığı halde başvurulmaktadır. Ayrıca 
hukuk dışı tatbikata girişilirken eşitlik esası 
da zedelenmektedir. Bu mevzudaki ikaz ve ten-
kidlerimizin tesirsiz kaldığı da böylece anlaşıl
maktadır. 

Bizi bu konuşmayı yapmaya sevk eden ve 
dün cereyan eden hâdiseleri yüksek takdir ve 
hassasiyetinize arz etmek isteriz. 

Ankara'da münteşir bir sabah gazetesi, 
memleketimizde sık sık görülen, devamlı şikâ
yet konusu olan ve artık halkı tehyiç ve tah
rik vasfım çoktan kaybeden âdi bir zabıta 
vakasını sütunlarına geçirmiştir. 

17 . 9 . 1963 O : 1 
«Zabıta memurları bir üniversite talebesini 

dövmüş» başlığı altında, tek sütun üzerine in
tişar eden bu haberde, aynı zamanda Yeni Sa
nayi Çarşısında parçacılık yapan ve Hukuk Fa
kültesine devam eden bir gencin, belediye za
bıta memurları tarafından dövüldüğü hikâye 
edilmektedir. Haberde dövme hâdisesi ile gen
cin üniversiteli olma vasfı arasında her hangi 
bir irtibat da kurulmuş değildir. Nakledilen 
hâdise mûtat zabıta vakalarından biridir. 

Bu gencin gazete idarehanesini ziyaret ede
rek vücudunda, dayağa ait izleri gözüken bir 
fotoğrafını çektirdiği de gazetede intişar eden 
fotoğraftan anlaşılmaktadır. 

Bu haber dolayısiyle gazete, Ankara Sıkı
yönetim Komutanlığı tarafından beş gün müd
detle kapatılmıştır. " 

Kapatma kararında «zabıta mmeurları bir 
üniversite talebesini dövmüş» başlığı altında 
çıkan haberin, üniversite gençliğini zabıta kuv
vetleri aleyhine teşvik ve tahrik mahiyetinde 
olduğu ifade* edilmektedir. Kararın mucip se
bebi budur. 

Haber okunduğu zaman ise böyle bir teşvi
kin ve maksadın şemmesi dahi hissedilmemek-
tedir. 

Bu bakımdan karar mesnetsizdir. Yazılan 
âdi bir zabıta vakasıdır. Diğer taraftan, basit 
bir zabıta vakasının yazılması ile örfi idarenin 
gayesi arasında her hangi bir münasebet kur
mak da mantıkan ve hukukan mümkün değil
dir. Görülüyor ki, örfi îdare Komutanlığının 
tasarrufu gayrikanuni ve gösterdiği sebep de 
zahirîdir. 

Aynı haber bugünkü bir İstanbul gazetesin
de de; «Bir üniversite öğrencisini zabıta mmeur
ları dövmüş» şeklinde ve aynı başlık altında in
tişar etmiş bulunmaktadır. Bu gazete hakkında 
da aynı muamelenin yapılmasından haklı olarak 
endişe etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ankara'da münteşir bir akşam gazetesi de 

dün Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 15 
gün müddetle kapatılmıştır. Kapanma kararın
da gösterilen sebep de; «öğretmenler son ka
nun teklifi ile ilgili bir toplantı yaptılar, gere
kirse greve başvurulacak» başlığı ile bir haber 
neşretmesidir. Bu haber, «gerekirse» denmek 
suretiyle bâzı şartların tahakkukuna bağlı bir 
i htinıalden bahsetmektedir. 
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örfi İdare Komutanlığının kararındaki ifa

deye göre, bu haber öğretmenleri greve sevk 
etmek suretiyle normal asayiş ve emniyetin ih
lâline sebebiyet verilmek kasdma makrun imiş. 

Yazıda böyle bir kasdı gösteren bir husus 
mevcut değildir. Gerek bu bakımdan, gerekse 
örfi idarenin gayesi bakımından böyle bir ha
ber, sebep teşkil edecek mahiyette değildir. 

Diğer taraftan, dikkate şayandır ki, kesin 
ifadelerle öğretmenlerin birtakım hareketler 
yapacağını yazan ve dün Ankara'da intişar 
eden bâzı sabah gazeteleri için bunlardan sonra 
yayınlanan bir akşam gazetesi hakkında alman 
tedbir düşünülmemiştir. 

örf i idare yasaklarına riayetsizliği ile ta
nınmış ve fiilen imtiyazlı kılınmış bir gazete... 
(ismini açıkla, sesleri) «Ulus gazetesi...» «öğ
retmenler yürüyüş yapacak» başlıklı ve kesin 
ifadeli yazısında öğretmenlerin evvelâ bulun
dukları ilçelerde sessiz yürüyüş yapacakları, 
sonra illerde ve en sonra da bütün öğretmenle
rin Ankara'da açık hava toplantısı düzenliye-
cekleri yazılmıştır. 

Bir başka gazete de büyük başlıklarla... 
(Onu da açıkla, sesleri) «Vatan gazetesi...» 
Bu gazetede, «Eğitim ordusu yine yürüyecek» 
şeklinde bir haber intişar etmiştir. 

Yürüyüş yapılacağı, öğretmenlerin grevi uy
gun gördükleri yolundaki haber, daha birçok 
gazetelerde intişar etmiştir. 

Bu da gösteriyor ki, örfi idarenin, bahsetti
ğimiz ve Ankara'da akşamları intişar eden bir 
gazete hakkında aldığı karar, eşitlik esasına ay
kırı olmak bakımından da keyfîdir. 

Demokratik rejimi ve Anayasa nizamını ko
rumak için vazife verilen bir müessesenin te
vali eden bu hareketlerini millet önünde bir 
kere daha protesto ederiz. 

Hükümetten, kendi mesuliyeti altında işli-
yen bir müessesenin bu icraatım kanun çerçeve
sine sokmasını talebederiz. 

Aksi takdirde, eski mesuliyetlerine yeni bir 
mesuliyet daha ilâve etmiş olacağını Hükümete 
hatırlatırız. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Bir iki hu
sus hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
I Ç ^ L E R t BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

17 . 9 . 1963 O : 1 
TA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlarım, Yüksek Meclisin malûmudur ki, 
örfi idare, bir kanuna dayanarak vazife ifa et
mektedir. örfi idarenin günlük tasarrufları, 
her hangi bir arkadaşımız tarafından, mahiyeti 
derinliğine ve genişliğine tetkik edilmeden, bir 
bir Yüksek Meclisin huzuruna getirilerek örse
lenmek istenildiği takdirde, örfi idarenin ça
lışmasını kolaylaştırmak yerine zaıfa uğratmış 
oluruz, örfi idarenin, arkadaşımızın bildirdiği 
gazetelere tatbik ettiği tasarrufu hangi mesnet
lere dayanmaktadır, şu anda bilmiyoruz. O hal
de bir arkadaşa nazaran; eğri gerçeğe nazaran 
doğru olabilecek tasarrufları peşin hükümle, in
celemeden zedelemek yerine, önce bu tasarruf
ların isabetini iyi niyetle telâkki etmeliyiz. Ak
sini düşünen arkadaşımızın, evvelâ örfi idare
nin tasarrufu ile ilgili gerçek bilgileri tam al
madan konuyu huzurunuza getirmek suretiyle 
bu tasarrufları tartışmakta bir fayda mülâhaza 
etmiyorum. Ben, arkadaşımın söylediklerini tet
kik etmediğim için, haklılık veya haksızlığı 
üzerinde bir mütalâa serd edecek değilim. Yal
nız, bir noktayı hatırlatacağım, örfi idare, he
pimizin bildiği gibi, kendisiyle ilgili kararları, 
mevcut normal kanunlara göre değil, günün 
icaplarına göre ve kendi takdirini kendi kanuni 
mesnedine dayamak suretiyle almaktadır'. Nor
mal şartlar içinde almamıyacağı düşünülebilen 
bâzı kararlar, zamanın icaplarına ve örfi idare
nin başındaki zevatın takdirine göre alınabilir. 
Zaten Sıkıyönetimin mânası da budur. Bu iti
barla tekrar edeyim ki, şu veya bu mülâhaza ile 
günlük tasarrufları yıpratmak, zedelemek veya 
kanunsuz gibi göstermek çabasının, Sıkıyöneti
mi kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bir teamül haline getirilmesinde isabet görmü
yorum. 

Böyle olunca, arkadaşımın konuşmalarını, 
olduğu gibi doğru telâkki etmek yerine, sadece 
her hangi bir düşüncenin sorumsuzluğu içinde, 
kürsüden intikal ettirmek hevesi olarak vasıf
landırmak istiyorum. Teşekkür ederim. (Orta
dan alkışlar) 

KÂZIM ARAR (Çankırı) 
vurarak) Sayın Başkan... 

(Sıra kapağına 

BAŞKAN — Nedir Sayın Arar?... 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Sayın Başkan 

cevap vereceğim. 
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BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalarda kar

şılıklı cevap, İçtüzüğün âmir hükümleri muva
cehesinde mümkün değildir. Lütfen oturunuz. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Şu noktayı ha
tırlatmak isterim... 

BAŞKAN — İçtüzüğün âmir hükümlerine 
riayet etmek bizim için cevi'bedir. 

4. — ölüm cezasına hükümlü Ankara Kızılca
hamam ilçesinin Pazat nahiyesi Ağacaviran kö
yünden Ali Osman Özden'in avukatı tarafından 
yapılan iadei muhakeme isteğinin Ankara Birinci 
Ceza Mahkemesince incelenmesi için dosyanın ge-
riverilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/700) 

BAŞKAN 
yorum. 

Başbakanlık tezkeresini okutu-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 5 .1963 tarihli ve 5/4 - 2383 sayılı 

yazımız : 
ölüm cezasına hükümlü Ali Osman özden 

vekili Avukat Uğur Alaeakaptan tarafından 
vâki iadei muhakeme talebinin tetkiki için An
kara Birinci Ağır Ceza Mahkemesine tevdi edil
mek üzere adı geçene ait mahkûmiyet dosyası
nın iadesi hususu, Adalet Bakanlığının 14 . 9 . 
1963 tarihli ve 21299 sayılı yazısiylc istenilmek
tedir. 

Gereğinin müsaadelerini arz ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

BAŞKAN — Dosyanın iadesi istenmektedir. 
Yüksek Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Dosyanın iadesi 
kabul edilmiştir. 

5. — öğretmenlere eğitim ve köy ödeneği ve
rilmesine dair kanun teklifinin aynı konuda Hü
kümetten gönderilmiş olan tasarı ile birlikte gö
rüşülmek üzere ger iv er ilmesine dair Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemim bir defa (görüşülecek 

işlerin 3 neü sıra sayışımda yer alan. «Bolu Mil
letvekili Zeki Baltacıoğlu ve 8 arkadaşımın, 
öğretmenlerce eğitim ve köy ödeneği verilmesi
ne dair kanun 'teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve iki arka-

17 . 9 . 1963 0 : 1 
daşımın, «Eğitmenlere meslek tazminatı, malh-
rumiyet zammı ve yıpranma ödeneği verilmesi» 
hakkımdaki kamun teklifi ile ilgili Hükümetçe 
de bir tasarı hazırlanmakta olduğu anlaşılmış 
'bulunduğundam, ıgelecek tasarı ile 'birleştiril
mek üzere mezkûr teklifin komisyona gerive-
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Sekip inal 

BAŞKAN — Tasarının .geriverilmesi Yüksek 
Heyetin oyuna bağlıdır. Tasarınım geriverilmıe-
sini fealbul edemler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarı geri verilecektir. 

6. — Devlet personeli meslek teşekkülleri ka
nun tasarısının, Anayasa, Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından üçer üye seçilerek teş
kil edilecek bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı tez-
tezkeresi 

BAŞKAN — Teklifi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa' 

[Bugünkü 'gelem kâğıtlar kısmında olup Ana
yasanın geçici 7 nci maddesi hükmüne >göre 
iki yıl içinde çıkarılması «gereken kanunlardan 
ıbulunan Devlet personeli ımeslek teşekkülleri 
kanun tasarısının' bir an evvel sonuçlandiinl-
masını temin maksadiyle havale edilmiş olduğu 
Anayasa, Adalet, İçişleri ve Plân ko'miısyonla-
rımdan üçer üyeden kurulacak geçici bir ko
misyonda 'görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Ordu 
A. Hikmet Onat 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon kurularak 
tasarının hu komisyonda görüşül'mesini oyunuza 
sunuyorum. Kalbul '©demler... Etmiyemler... Ka
bul edilmiştir. Geçici bir komisyon kurularak 
tasarı orada 'görüşülecektir. 

7. — Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan 
kimselere tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının, Devlet personeli meslek teşekkülleri 
kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyonda müzakeresine dair Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
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BAŞKAN —< 'Teklifi okutuyorum. 

" Yüıksieik Başkanlığa 
'Bugünkü 'gelen 'kâğıtlar 'kısmında olup Ana

yasanın geçici 7 nci maddesine göre iki yıl için
de 'çıkarılması gereken tasarılardan, Kanun 
dışı yakalanan ve tutuklanan kimselere taz
minat verilmesi haıkkındaki tasarının bir an 
evvel kanunlaşması gerektiğinden bu taslarının, 
Devlet personeli meslek teşekkülleri kanun ta
sarısını görüşmek üzere (kurulan Geçici Komis
yonda müzakeresini arz ve teklif ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
/Sözcüsü 

A. Hikmet Onat 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 

5. — GÖRÜŞt 

1. —'İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyahmaz ve Sivas Milletve
kili Güner Sansözen'in, Türkiye Büyük Millet 
3Ieclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
(reçici Komisyon raporu (M. Meclisi 2/270; C. 
Senatosu 2/47) (S. Sayısı: 313 e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin diğer maddelerine 
geçmeden evvel verilmiş bulunan bir önergeyi 
Yüce Heyete arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin Tüzük gereğince Ibir defa 

görüşülecek işlerin 9 ncu sırasında bulunan İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Millet
vekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Ce
vad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili Güner Sa
nsözen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış (münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun »teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan «değişikliklere dair Millet Meclisi Geçici Ko
misyon raporunun Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çalışmalarının düzenlenmesiyle ilgili 'bulun-
duğun'dan biram evvel kanunlaşması için gün-

(1) 313 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır, 

17 . 9 . 1963 O : 1 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı biraz evvel kabul etmiş olduğunuz 
Geçici Komisyona havale edilerek, önada görü
şülecek ve intacolunacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

8, — Devlet Orman İşletmelerince ve kereste 
fabrikalar ınca yapılmış olan harcamalara ait 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları 
bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki 
hakkında kanun tasarısı (3/88, 3/93, 3/97, 3/110, 
3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı: 367) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde çoğunluk sağ--
lanamadağından -oylama açık olaraik te'krar icra 
olunacaktı]'. Lütfen kupaları gezdiriniz. 

,EN İŞLER 
1 

demdeki diğer bütün işlere taJsdiımen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edil
miştir. Sosyal Sigortalar kanun tasarısına geç
meden evvel gündemde mevcut ve teklifte be
lirtilmiş olan maddeler görüşülecektir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Usul 
hakkında konuşmak istiyorum, müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Usul hakkında mı? Buyurunuz 
Sayın Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlarını, evvelce almış olduğumuz bir 
karar gereğince, Meclis çalışmalarını bir intizam 
ve nizama sokmuş idik. Bu çalışma usulünü, 
bilmem hangi sebeplerle, biraz önce terk etmiş 
bulunmaktayız. Bu keşmekeşlikten kurtulamaz-
sak, kanunların müzakeresinde her hangi bir se
beple sonuna gelmeden, celse ertesi güne talik 
edilip de, ertesi gün toplandığımızda yeni bir 
kanun teklifinin müzakeresine başlarsak, bilmem 
ki, ne dereceye kadar doğru hareket etmiş olu
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hissi durumlardan 
lütfen kendimizi çıkartalım, Tüzük hükümleri
ne ve vermiş olduğumuz kararlara riayet ede-
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lira. Bir gün bir karar, ertesi gün bunu nakzeden I 
bir başka karar almıyalını. Bu Meclisin haysiye- I 
tine yakışmıyan işler yapmıyalım. Usul hakkın- I 
daki bu sözlerimi lütfen serinkanlılıkla dinleyi
niz. I 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel bir önerge I 
vermiştik, bu hususta önergeyi Yüksek Heyetiniz I 
kabul etmiş idi. Ondan sonra Meclis Başkanlığı, I 
Parti Grup Başkanlığiyle yapmış olduğu toplan- I 
tının bir zübdesini Başkanlık Divanı sunuşu I 
olarak getirdi. Anayasamızın muvakkat 7 nci I 
maddesi gereğince iki sene iyinde görüşülüp ka- I 
rarlaştırılması icabedcn işlerin nelerden ibaret I 
olduğu hakkında Anayasa Komisyonu raporu I 
okundu, ondan soma eğer gündemimizde Ana- I 
yasanın muvakkat 7 nci maddesi gereğince çıka- I 
rılması icabeden işler gündemimizde ise, bu tak- I 
dirde Pazartesi gününden, Cuma gününe kadar I 
her gün toplanacağız; Cumartesi ve Pazar gün- I 
leri hariç... Bu Meclis muayyen bir süre içerisin
de, yani iki sene içerisinde bu kanunları çıkar- I 
sın dendi. Gündemimizde iki sene içerisinde çı- I 
karılması icabeden kanunlar yoksa, o takdirde, I 
Salı gününden itibaıen toplanılması hakkında I 
bir karar alındı. Şimdi ise bu karardan niçin I 
rücu ediyoruz. Niçin Sosyal Sigortalar kanun 
tasarısını görüşülürken bu kanun teklifinin görü- I 
şülmesini bir tarafa itiyoruz da şu veya bu se- I 
beplerle bir başka kanunun görüşülmesine geçi- I 
yoruz arkadaşlar? Bu şekilde hareket etmiyelim; I 
lütfen bu durumdan kendimizi kurtaralım ve al
mış olduğumuz kararlara göre, kanunların mü- I 
zakeresi bitirilinceye kadar bir başka kanunun I 
müzakeresine karar vermiyelim. 

Hürmetlerimle... (Soldan, alkışlar.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Coşkun Kır
ca? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bu mevzuda 
efendim. | 

BAŞKAN — Bu mevzuda konuşamazsınız, 
usul hakkında konuşabilirsiniz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Peki, usul 
hakkında konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Öyle sanıyorum ki, biraz evvel ka
bul buyurmak lûtfunda bulunduğunuz naçiz ar- 1 

17 . 9 .1963 O : 1 
kadaşınızm takriri ile daha önce yüksek tasvibi
nize iktiran etmiş olan Başkanlık Divanı kararı 
asla ihlâl edilmiş değildir. 

Bugün gündemimizde Anayasanın geçici 7 
nci maddesi gereğince 25 Ekim 1963 tarihine ka
dar çıkarılması gereken kanunlardan hiçbirisi 
mevcut değildir. Buna mukabil halen gündemi
mizde Cumhuriyet Senatosundan ufak tefek de
ğişikliklerle buraya gelmiş bulunan, veya Mecli
sin işlemesi veyahut da idarenin doğru dürüst 
çalışabilmesi için bir an önce çıkması icabeden 
kanunlar ile iki defa görüşülecek işler meyanın-
da, ikinci görüşülmesi yapılacak işler arasında 
Meclisin bunlar üzerinde şimdiye kadar vermiş 
olduğu her hangi bir tadilnamede olmadığına gö
re, bu kanun tasarıları kolaylıkla yarım saat içe
risinde çıkarılabilecek ve böylelikle Cumhuriyet 
Senatosunun da çalışmasına imkân verecek bir
takım tasarılar vardır. Bütün bu tasarıların bir 
an önce çıkarılması, idarenin ve Meclisin çalış
malarının suhuletle yürütülmesi bakımından za
ruridir. Bundan önce de normal tatbikatımız-
daki, bugün gündemde ayrıca 25 Ekim 1963 ta
rihine kadar çıkarılması gereken bir kanun tasa
rısı veya teklifi olmadığına göre, normal bir tat
bikat içerisinde bulunuyoruz, demektir. Pekâlâ, 
Yüce Meclisin muayyen ve uzun sürecek bir ka
nunun görüşmesini bu gibi kısa kanunları bir 
an önce görüşüp çıkarabilmek için kestiği vâkı-
dır. Bu bakımdan da ne emsal ve ne de tatbikata 
aykırı hareket edilmiş değildir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca, Aydın Milletvekili OrhanApaydm, Sivas 
Milletvekili Cevat Odyakmaz ve Sivas Milletve
kili Güner Sarısözen'in Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu üzerinde müzakere yapı
yoruz. Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 

T. B. M. JYI. min dış münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkındaki kanun teklifini incelemekle 

g-örevli Geçici Komisyon raporu 

29 . 8 .1963 

Yülkisek Başkanlığa 
Komisıyîonuimuız, 29 Ağustos 19G3 gtünlkfü 

Birleşiminide, îsttanibul MilleVekili öoşltım Kw-
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ca, Aydın Milleltvekili Orlhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Millet
vekili 'Gîüner Sarısözem'in Türkiye Bülytülk Mil
let Meclisinin dış miünaselbeklerinin düzemlen-
nıeısi ıhakkımdiafci kanun teklifi ile ilgili olarak 
Millet Meclisince kalbul edilmiş olan meftimde 
Oumlhurilyeit Senatosunca 8 Temrınuz 1963 ıgfiira-
:kü 88 nci BMeışimdınde yapıılmıış olan. değişik
likleri görüşmüş ve aşağıdaki husulsıları karar
laştırmıştır : 

1. Kjomiisıyomumuz, kanun Waşlığınlda Cum-
Ihuriyelt Senatosunca yapılan değişikliğin (benim
senmesini tavisıiye etmektedir. 

ı2. Kjomisytomumuz, CumJhuriyeft .Senaitosun-
ıca, Avrupa Konseyi Danışma Meclîsi üyelikîleri 
için yapılacak seçimler ile Millet MeclM mett-
minlde 2 nci maddede öngörülen ibir milletler
arası •anldlaşma gereğince yasama organları üye
lerinden kurulan ve bir milletleriarası tüzel ki
şinin organı olan veya olraıyan milletlerarası ku
rullar üyelikleri için yapılacak seçimle'riın aynı 
madde içerisimdle mütalâa edilmesini, sistem iti-
Ibariiiyle muivaıfiık görmekle betfalber, 'bu üyelik
lerin yüzide 40 inim Cumhuriyet Senıaltlolsuna ve 
ısadece yüzde 60 mm Millet Meclisine ayrılma
sını uygun gamniemilşitir. 

Gerçekten, Avrupa EJonseyi ülyesi memle
ketlerden çift meclisli olanlarda iki meclis ara-
ısında bu /tarzda bir tefrik yapılmıaisı suretiyle 
ıseıçim işlemlerimin tekemmül ettirildiği şıklar
da, ikinci .meclise, her iki meclis ü|ye tamlsaıyı-
ısıının toplamı içimde kendi üye tamsayıısıımn top
lamının tenkil «ittiği yüzde oranının üzerimde 
(bir kontenjanın tanınmadığı ve esasen Ibumun, 
Cumhuriyelt Senaltosu (üyelerinin her birime mil-
letvekillerimdn her birinden fazla ibiır ıselçilme 
ışansı tanımak suretiyle 'ilki meclisin ülyeıleriı ara
cındaki eşitliği tooızmak anlamına geleceği te's-
Ibdît eidilımişlt'ir. 

Bu îtilharla, komilsyoınuimuz, öumlhurilyîet 
iSenaltosunıca kalbul edilen 1 nci maddenin benim-
ısemmemeısini tavisiye etmekledir. 

ı3. LKiom'isıylonumuız, yukarda izalh edilen se-
fbleplerle, Cumlhurliyet .Senatdsuınc^ ımejtimden çı
karılmış olan 2 nci maddenin çıkarılmasının 
fbenîmistemmesinl tavsiye etmektedir. 

4. Cumhuriyet Senatosu, 3 noü maddeyi 
2 nci madde .olarak ve bu madde getfeğinıce se
kilecek Iheyet (başkanının hüviyetinin sadece 

Millelt Melclisi Başkanlığına değil; aynı zaman
da, öumlhuriye't Senaltosu Başkanıkğama bildi-
;rilmeısini gerektiren bir değişiklik yaparak ka
lbul etmiştir. 

ıKjomisyonumuz, bu değişlik metnin de be>-
nîmisenmiesıini tavsiye etmlektedir. 

6. [Komisyonumuz, Cumihuri)yet SenaltolsU!-
nun yulkardaki paragrafta izalh olunan tarzda 
İbir değişiklik yapıp -3 nclü madde olarak kalbul 
'ettiği 4 nclü maddedeki ıbu değişikliklerin d© 
Iblenimlsen'masini tavsiye etmektedir. 

6. Komisyonumuz, Cumlhuıriıyat Semaltolsu-
nun meltme yeni 4 nıeü madde olarak eklediği 
ve Parlânıentolararaisı Birlik gruplariyle dost
luk gruplarının kurulmıaısı pr«oısedürumlü düzen-
liyen hükmü de tamamiıyle uıygun (görtmJüş ve 
Genel Kurulca .bendîmısemmeısini tavsiye eltmeye 
karar vermişltir. 

7. ıCuımlhuriıyet Senatosu, 5 nci maddeyle, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisime ayrı 
ayrı yapılacak çağrıların kalbulü priolsediürlü ile 
ilgili bir fıkra eklemiş ve çağrı uzmanlığa ailt 
(bir nitelik taşıdığı takdirde o meclisten çağrı
ya. kaltılatfak üyeleri seçmek yetkisini ilgili Mec
lisin Başkanına Ibırafcam bir hüküm sevk et-
mişltir. 

İki Meclise ayrı ayrı yapılacak davetler için 
eklenen hüküm Komisyonumuzca yerinde görül
mekle beraber, uzmanlıkla ilgili davetlerde seçme 

vı-tkisinin Başkanlara bırakılması; bu konuda si
yasi parti gruplarını yetkisiz kılmak olacağından, 

«yasi parti gruplarının kendi üyeleri arasındaki 
uzmanları seçmekte pekâlâ başarı gösterebilecek
leri mülâhazasiyle bu hükmü uygun görmemiş
tir. 

Bu itibarla, Komisyonumuz, Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen bu madde metninin benim-
•seıımeinecin i tavsiye etmektedir. 

8. Cumhuriyet Senatosu, 6 nci maddeyi, 2 noi 
maddenin kaldırılmış olması muvacehesinde 
bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiş olup 
Komisyonumuz, bu değişik metnin benimsen
mesini tavsiye etmektedir. 

9. Cumhuriyet Senatosu, 7 nci maddeyi çı
karmıştır. Komisyonumuz, bu konunun her resmî 
ziyaretin özel şartları içinde düzenlenmesinin uy
gun olacağı mülâhazasiyle, bu maddenin çıkar
tılmasının benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

10. Cumhuriyet Senatosu, 8 nci maddeyi 7 
nci madde olarak kabul ederken, protokole muta-
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allik bir redaksiyon değişikliği yapmış olup Ko
misyonumuz, bu metnin benimsenmesini tavsiye 
etmektedir. 

11. Cumhuriyet Senatosu, 9 ncu maddeyi 8 
rci madde olarak kabul ederken teferruata ve 
protokole mütallik bâzı değişiklikler yapmış olup, 
Komisyonumuz, bu değişik metnin benimsen
mesini tavsiye etmektedir. 

12. Cumhuriyet Senatosu, metne bir geçici 
madde ekliyerek, şimdiye kadar kurulmuş olan 
Parlâmentolarası Birlik gruplariyle dostluk grup
larının faaliyete devamı şartlarını metne yeni 
eklediği 4 ncü maddeye muvazi olarak düzenle
miştir. 

Komisyonumuz, bu geçici maddenin de be
nimsenmesini tavsiye etmektedir. 

13. Cumhuriyet Senatosu, 10 ncu maddeyi 
9 ncu madde olarak kabul etmiştir. Komisyonu
muz, bu değişik metnin de benimsenmesini tavsi
ye etmektedir. 

11. Cumhuriyet Senatosu, 11 nci maddeyi 10 
ncu madde olarak kabul etmiştir. Komisyonumuz, 
bu değişik metnin de benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

15. Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü 

Bursa İstanbul 
C. Perin C. Kırca 

Bu rapor Kâtibi 
Afyon Karahisar İstanbul 

A. Yılmaz C. Baban 
Malatya 
A. Akşit 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Cumhuriyet 
Senatosunun değiştirdiği kanun'başlığını benim
semiştir, okutuyorum. 

Yasama Meclislerinin Dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkında Kanun 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş kanun başlığı bu şekilde değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu değiştirdiği birinci 
maddeyi okutuyorum, 

17 . 9 .1963 O : 1 
Yasama Meclislerinin Dış münasebetlerinin 

düzenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve 
Benzeri Kurullar Üyelikleri 

MADDE 1. — a) Yasama Meclisleri dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi maksadiyle çeşit
li kurullara katılacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeleri Yasama Meclislerince : 

1. 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 sayılı ve 
21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı kanunlarla 
onanmış olan 22 Mayıs 1951 tarihli Andlaşma ile 
değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli Avrupa Kon
seyi Statüsünün 25 ve 26 ncı maddeleri ge
reğince Avrupa Konseyi Danışma Meclisince 
seçilecek on üyenin dördü Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri arasından ve altısı da Milletvekil
leri arasından, 

2. Milletlerarası andlaşmalar uyarınca 
kurulup bir milletlerarası hukuk tüzel kişisinin 
organı niteliğini taşıyan veya taşımıyan ve ya
sama organı üyelerinden kurulan milietlerarası
sı çeşitli kurullara katılacak üyelerin % 40 ı 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasından ve 
% 60 şı da milletvekilleri arasından seçilirler. 

b) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisin
ce seçilecek olanların tesbitinde, siyasi parti 
^ruplarmm ve siyasi parti grupu mensubu ol-
mıyanların her bir yasama meclisinin - boş 
üyelikler hariç - üye tamsayısı içindeki yüzde 
oranları esastır. 

c) Bu oranların uygulanması sonucunda 
her meclisteki siyasi parti grupları ve araların
da yapacakları özel istişare ile siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar kendilerine düşen 
yer kadar aday gösterirler. Bu adaylar kendi 
yasama meclislerinin genel kurullarının bilgisi
ne sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

ç) Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve di
ğer kurulların yedek üyelikleri içinde yuka
rıdaki fıkralar uyarınca seçim yapılır. Aynı s' 
yasi parti grupuna mensup bir asıl üyenin yeri
ni ancak aynı grupa mensup bir yedek üye ve 
siyasi parti grupu mensubu olmıyan bir asıl üye
nin yerini de ancak aynı vasıftaki bir yedek 
üye alabilir. Son fıkra uyarınca yapılmış olan 
feregatlar saklıdır. 

d) Bir siyasi parti grupunun veya siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanların kendilerine 
düşen asıl ve yedek üyeliklerden, bir diğer si-
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vasi parti grupu veya siyasi parti grupu men- I 
subu olmıyan belli bir Türkiye Büyük Millet I 
Meclisi üyesi lehine seçim sonuçları kesinleş- I 
meden feragat etmesi mümkündür. I 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun, biraz ev- I 
vel okunmuş bulunan biı-inci madde hakkındaki 
tavsiyesini okutuyorum : 

Madde 1. — Geçici Komisyon,' Cumhuriyet I 
Senatosunun 1 ııci maddede yaptığı değişikli
ğin benimsenmemesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Bilinci madde üzerinde Sayın 
Coşkun Kırca. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir hususun zapta geçmesini bilhassa ehemini- I 
yetli addettiğimiz için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Bugüne kadar yaptığımız tatbikat, 
yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, Avrupa 
Konseyine Türk Parlâmentosundan gidecek 
7 üyenin Millet Meclisince, buna mukabil üç 
üyenin de Cumhuriyet Senatosundan seçilmesi 
yolundadır. Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilmiş olan bu metin ise, 7 yerine fi üyenin 
Millet Meclisi tarafından, 3 yerine de 4 üyenin 
Cumhuriyet Senatosu tarafından seçileceği yo
lundadır. Biz raporumuzda da belirttiğimiz 
veçhile, bir Millet Meclisi üyesi ile, bir Cumhu
riyet Senatosu üyesinin kendi meclislerinden 
Avrupa Konseyine veya benzeri heyetlere se
çilme şansım bir Cumhuriyet Senatosu üyesi
nin lehine, bir Millet Meclisi üyesinin aleyhine 
artırmış bulunmaktadır. 

Şunu belirtmek isterim ki, Dışişleri Bakan
lığı vasıtasiylc temin ettiğimiz malûmat, Avru
pa Konseyinin üyesi diğer memleketlerden çift 
meclisli olanlar arasında bu gibi seçimleri mec- ı 
üslerinde yapan memleketlerin hiçbirinde Cum
huriyet Senatosuna; her iki meclisin üye tam
sayısının toplamı içinde, Cumhuriyet Senatosu 
üye tamsayısının toplamının teşkil ettiği yüzde 
oranının gerektirdiğinden daha fazla bir temsil 
hakkı tanınmış değildir. 

Cumhuriyet Senatosunun teklif ettiği metin 
bu bakımdan da beynelmilel tatbikata tama-
miyle aykırı düşmektedir. Bu sebeple metnin 
benimsenmemesini, reddedilmesini komisyonu
nuz bilhassa istirham etmektedir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon, C. Senatosu 
tarafından kabul edilen 1 nci maddedeki deği
şikliğin beııimsenmemesini tavsiye etmektedir. | 

17 . 9 .1963 O : 1 
Benimsenmeme tavsiyesini oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenleıv. Benimsen
meme tavsiye kabul edilmiştir. Karma Komis
yona verilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisinin 2 nci 
maddesinin metinden, çıkarmıştır. Komisyon 
tavsiyesini okuyoruz : 

Madde 2. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunun 2 nci maddeyi metinden çıkarmış 
olması keyfiyetinin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, metinden çı
karılmıştır. 

2 nci madde olarak. Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metni okuyoruz : 

Milletlerarası andlaşma ile kurulmamış olan 
birliklerde temsil 

MADDE 2. — Bil- milletlerarası andlaşma 
ile kurulmamış olan ve milletlerarası tüzel kişi 
niteliği taşımıyan Parlâmentolararası Birlikle
rin toplantılarına Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ilgili birlik grupundan katılacak temsil
ciler bu birlik grupları tarafından kendi tüzük
leri gereğince seçilirler. Birlik grupları, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerine açık 
olur. 

Bu birlik gruplarının tüzükleri, bilinci fık
rada söz konusu temsilcilerin seçilmesinde, de
ğişik siyasi eğilim sahibi birlik grupu üyeleri
nin adaletli bir şekilde dikkate alınmasını sağ-
lıyacak tarzda düzenlenir. 

Bu birlik/ grupları, gerektiğinde Yasama 
Meclisleri başkanlıkları ile yazışma yaparlar. 

Bu madde gereğince seçilen heyetlere ilgili 
grupun başkanı; o heyete dâhil değilse, ikinci 
başkanı; o da heyete dâhil değilse, heyet üye
lerinin aralarından seçecekleri ve yasama mec
lisleri başkanlıklarına yazı ile bildirecekleri 
birisi başkanlık eder. 

BAŞKAN —• Komisyonun tavsiyesini okutu
yorum : 

Madde 2. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunun 2 nci madde olarak bu maddede 
yaptığı değişikliğin benmisenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen ? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci ' 
madde tavsiye edilen şekliyle kabul edilmiştir. 
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3 ncü maddenin Cumhuriyet Senatosunca 

kabul edilen şeklini okutuyorum : 

Dostluk grupları 
MADDE 3. — Yabancı devletler parlâmen

tolarının bir veya birkaçı ile karşılıklı olarak 
kurulacak dostluk grupları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çerçevesi içinde faaliyette bulu
nurlar. Dostluk grupları, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi üyelerine açık olur. 

İkinci maddenin ikinci fıkra hükmü bu 
gruplar için de uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun tavsiyesini 
okuyoruz : 

Madde 3. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunun 3 ncü madde olarak kabul ettiği 
4 ncü maddede yaptığı değişikliklerin de be
nimsenmesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — SÖz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü 
madde tavsiye edilen şekliyle kabul edilmiştir. 

4 ncü madde olarak Cumhuriyet Senatosu
nun yeniden metne eklediği maddeyi okuyoruz: 

Parlâmentolararası birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması 

MADDE 4. — 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
parlâmentolararası birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması için Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarının bu 
yolda ayrı ayrı karar almaları gereklidir. 

Bunların tüzüklerinde ve faaliyetlerinde 
uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet Senatosu 
ve MiHet Meclisi Başkanlık Divanlarının Hü
kümetin görüşünü aldıktan sonra, aralarında 
anlaşarak yapacakları bir yönetmelikle tesbit 
edilir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun tavsiyesini 
okuyoruz : 

Yeni madde 4. — Geçici Komisyon, Cumhu
riyet Senatosunca metne eklenen bu maddenin 
benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 neü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

5 nci madde olarak Cumhuriyet Senatosunun 
değiştirerek kabul ettiği metni okuyoruz : 

Yabancı parlâmentolardan resmî ziyaretler 
MADDE 5. — Yabancı parlâmentolardan 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî 

17 . 9 . 1963 0 : 1 
ziyaret davetlerine uyup uymamak konusunda 
karar Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel Kurullarında ayrı ayrı alınır. Her iki 
Meclis davete uyma kararı verirse, davetin ka
bul olunduğu Millet Meclisi Başkanlığınca dip
lomatik yoldan davet sahibine duyurulur. 

Davete uyulacaksa 1 nci maddeye göre se
çim yapılır. 

Yabancı parlâmentolardan Cumhuriyet Se
natosuna ve Millet Meclisine ayrı ayrı yapıla
cak ziyaret davetlerine uyup uymamak konu
sunda karar ilgili Meclis Genel Kurulunda alı
nır. İlgili Meclisin Genel Kurulu davete uyma 
kararı verirse davetin kabul olduğu o Meclis 
Başkanlığınca diplomatik yoldan davet sahibine 
duyurulur. 

Davetler uzmanlığa ait bir nitelik taşıdığı 
takdirde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları mcelislerdeki siyasi parti grup
ları başkanlarının ve siyasi parti grupu men
subu olmıyanlarm da görüşlerini almak sure
tiyle, davetin mahiyetine göre bir uzmanlık lis
tesi hazırlar. Bu liste Meclisler Başkanlıkların
ca ayrı ayrı Genel Kurullarının bilgisine sunu
lur. i 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun tavsiyesi
ni okuyoruz : ' ' 

Madde 5. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunun bu maddede yaptığı değişikliğin 
benimsenin emesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Komisyonun 
tavsiyesini oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde bc-
nimsenmediğinden Karma Komisyona gidecek-
tir. ^ 

6 nci maddenin Cumhuriyet Senatosunun 
değiştirerek kabul ettiği şeklini okuyoruz : 

Dil Bilgisi 
MADDE 6. — 1 ve 2 nci maddeler gereğin

ce yasama meclislerinden milletlerarası toplan
tılara katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Fransızca ve İngilizceyi ve
ya gitmeleri bahis konusu olan toplantıda kul
lanılacak dillerden birini iyi bilmeleri gerekli
dir. 

3 ncü ve 4 ncü maddeye göre yapılacak res
mî ziyaretler için yabancı dil bilme şartı aran
maz. 
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1 ve 2 nei maddeler gereğince yapılacak se

çimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan yerler 
her halde saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon tavsiyesini 
okuyoruz : 

.Madde 6. —• Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunun bu maddede yaptığı değişikliğin 
benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 6 ncı 
madde olarak kabul edilmiştir. 

7 nci madde hakkında Geçici Komisyonun 
tavsiyesini okutuyorum : 

Madde 7. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunca bu maddenin metinden çıkartılmış 
olması keyfiyetinin benimsenmesini tavsiye et
mektedir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisinin 7 nci maddesini metinden çıkarmış
tır. Geçici Komisyonumuz da bunun benimsen
mesini tavsiye etmektedir. 

Millet Meclisinin 7 nei maddesinin metinden 
çıkarılmasının benimsenmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

7 nci madde olarak Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metni okutuyorum : 

Heyet Başkanları 
MADDE 7. — Bu kanunda bahis konusu 

heyet başkanları, heyetin temsil görevini yeri
ne getirmesini sağlayıcı tedbirleri alır ve dö
nüşte heyetin faaliyeti hakkında Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarına su
nulmak üzere birer rapor hazırlarlar. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun tavsiyesini 
okuyoruz : 

Madde 7. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunun 7 nei madde olarak kabul ettiği 
bu maddede yaptığı değişikliğin benimsenmesi
ni tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 7 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

8 nci maddenin, Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen şeklini okuyoruz : 

T. B. M. M. binasının milletlerarası toplantılarda 
kullanılması 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binalarının milletlerarası toplantılar için 

1 7 . 9 . 1963 O : 1 
kullanılmasına, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlık Divanları mutabık kalarak 
izin vermeye yetkilidirler. "Bu iznin verildiği 
ilgili mercie milletlerarası toplantı için ayrılan 
bina kısmı her iki Meclis üyelerinin müşterek 
kullandıkları bir kısım veya sadece milletvekil
lerinin kullandığı bir kısım ise Millet Meclisi 
Başkanlığı; sadece Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin kullandığı bir kısım ise Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tarafından bildirilir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun tavsiyesini 
okuyoruz : 

Madde 8. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunun 8 nci madde olarak kabul ettiği 
bu maddede yaptığı değişikliğin benimsenmesi
ni tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Söz istiycn? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş 8 nei madde olarak kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun metne eklediği 
yeni geçici maddeyi okuyoruz : 

Daha önöe kurulu, Parlâmentolararası Birlik 
Grupları ve Dostluk Grupları 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş olan 2 nci ve 3 ncü 
maddelerde söz konusu gruplar hakkında 4 ncü 
maddede öngörülen işlem, bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren üç ay içinde yerine ge
tirilir; bu süre tatil ve ara verme süresinde 
işlemez. 

Yukardaki fıkra uyarınca gerekli işlem ya
pılmamış olan Parlâmentolararası Birlik «Grup
ları ile Dostluk Gruplarının faaliyetleri kendi
liğinden nihayet bulur. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun tavsiyesini 
okuyoruz : 

Yeni geçici madde — Geçici Komisyon, 
Cumhuriyet Senatosunun metne eklediği geçici 
maddenin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük maddelerine gelmiş bulunuyoruz. 
Sadece madde numaraları değişmiştir. Geçici 
Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu mad
de olarak kabul ettiği bu maddede yaptığı de
ğişikliğin benimsenmesini tavsiye etmektedir, 
Maddeyi okutuyorum : 
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Yürürlük tarihi 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde j 
yürürlüğe girer. I 

BAŞKAN — Benimsenmeyi oyunuza sunu- j 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosunun 
10 neıı madde olarak kabul ettiği bu maddede 
yaptığı değişikliğin benimsenmesini tavsiye et
mektedir, maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 
MADDE 10. — Bu kanunu Yasama Meclis

leri yürütür. 

BAŞKAN — Bemimısemmeyi oyunuza sunu
yorum... Kalbul edenler... Etmiy enler... Kalbul 
edilmiştir... Bu şeJkilde Cu'mihııriyelt Senaıtloisun- ! 

ca yaıpıılam değişiklik ve Geçici Komisytoımca ya- ; 
pil an tarvlsityelteır Millet Meclisi Genel Kurulun
ca 'onlayılanmış durumdadır. Yalımız karnımda. | 
IbaihLs konulsu <ola,n maddeler anaisınlda; 2 mad
denin Ibeniimislenmenıe tavsiyesi kalbul •edildiği 
için Karma Komisyona gMeedkltir. Bu hulsulsla ' 
ilgili Ibir ömerıge vardır, dkutuiyiorum... 

Yüksele Baişkamlığa 
Bu kamum (teklifinin Milldt Meclisi ile Cum-

/huriıydt Senatosu araisanldalki ihtilaflı maddellle- : 
ı4i:nin Milldt Meicllilsi Geçici Komisyonu ile Cıum- ! 
•huriyet 'Senatosu Geçici Komisyonunum kendi i 
(üyeleri arasımdan seçieedkleri beşer üyeden ku- ' 
rulu bir karma Komisyona havale edilmVelsini < 
'arz vıe teklif ederim. 

Geçici Kjomiıs|yon 
iSödiMi 

Goşkun Kırca 

tBAŞKAN —• ünıengeyi dylarımı(z>a suınuyio-
rum... Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
'edilmiştir. Balhite konulsu ihtilâflı maddeler ömer-
\ge gereğince ibir Karma Komisıyom kurulmak 
suretiyle miülzalkere ve initacıolıunaıcalkitır. 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 've Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/509;. C. Senatosu 1/279) (S. Sayısı: 383) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okultuiyloruım. 

17 . 9 . 1963 O * 1 
Yük&ek Başkanlığa 

Buıgıünlkü gündemin tüzük geıieğinıce bir de
fa gönüşıüleedk işlerin 10 mcu sırasında buluL 

man 1903 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller-
'de değişiklik yapılması hakkımda kanun ta&a-
nıisı ve Karıma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Ouimlhuriıyet Senatosu ve Karma Blültçe Komiis-
ytonu Başkanlıkları tezkerelerinin cari 'bültlçey-
le ilgisi Ibalkımından bir an evvel kamunlaişıma-
isımı /temimen gündemdeki diğer Ibiühiüın ilgilere 
ıtfakdimem gönüşülmıesimi arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
iSÖZdÜSİÜ 

•Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — ömeırigeyi oyunuzla sunu|yioruım. 
Kalbul edenler... Etmiyenler;.. Kalbul edilmiş-
tir. 

öncelikle görü&üikneisi hususu yüce he|yet 
tarafımdan 'kararlaştınlmıışitır. 

Tümıü üzerinde söz ilsltityıen?.. Yok. Mad
delere ige<çiİ!mesıiıni oyunuza sunuıylorum. Kalbuıl 
edenler... Etmilyenler... Kalbul edilmiişlt'ir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1963 yık Bütçe Kanununa 
Ibağılı (A/ıl) işardtli cetvelin ilişik (1) sıayılı 
celtivelide yazılı Ralkanıblk ve daireler 'bütçeleri
ne 17(6 064 lira ek ödemek ver'ilımiilşıtir. 

'BAŞKAN —• Bölümleri olkultup oylarııniiza 
sunacağım. 

[1] SAYILI CETVEL' 
(A/ l ) Cetveli 

Eklemen 
iB. ödeneğlin çeşidi Lira 

Diyanelt İşleri Başkanlığı 
201 Vilâyetler memurları maaşı 4 050 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etımiyenler... Kalbul edilmişjtir. .. 
Tapu, Kadalsıtro Genıel Müdürlüğü 

201 İller memurları maaşı 6 '882 

(1) 383 S.. Sayılı basmay azı tutanağın so-
nundadır. Bununla ilgili C. Senatosunun 225 8. 
Sayılı basmay azı ise C. Senatosunun 29.8.1963 
tarihli 102 nci Birleşim tutanağına "bağlıdır. 
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B. Ödeneğin çıeşildi 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

202 İller ıhüzmetlileri ücıieJti 
[BAŞKAN —.Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 
201 Vilâyetler memurları maaşı 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

202 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
BAŞKAN — Kalbul e'denler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı 
201 ViMjyetler memurları maaşı 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

202 Vilâyetler hikmetlileri ücreti 
BAŞKAN ~ Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
201. Vilâyetler memurları maaşı 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etimüyenler... Kalbul edilmiştir. 

202 Vilâyetler 'hizmetlileri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

»Sağlık ve Sosyali Yardım 
Bakanlığı 

201 Vilâyetler meimuırlan nmaşjL 
BAŞKAN ~ Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

202 Vilâyetler (hizmetlileri ücreti 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmı'yenler... Kalbul edilmiştir. 

201. 

202 

B :138 
Eklemen 

Lima 

İ 800 

52 734 

4 200 

46 992 

3 600 

20 658 

1 800 

16 608 

1 800 

Tarım Bakanlığı 
İller memurları maaşı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
illiler hizmetlileri ücretli 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

11 340 

600 

17. 9.1963 Ö :1 
(Birinci madde telkrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi ıcetvelle birlikle ıoyu-

nuzıa sunuyoru!m!: Kabul edenler... Etmiyemler... 
Kalbul leilmiştir. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
(bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili Bakanlık ve 
daireler kıtama ilişik (12) sayılı cetvelde ya-
ızıılu badnolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iıstöiyıen?.. 
Yıok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kalbul 
'edenler... Etmiyenler... Madde kalbul ©dfilmii#-
tir. 

MIADDE 3. —• Bu kanun yayımı tariilhindte 
ytüırlüırlıüğe ,girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ısunulyo-
ırum: Kalbul edenler... EitmiyeniJer... Madde ka
lbul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kamımı Balkanlar Kurulu 
yürtii'tlür. 

BAŞKAN —' Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum: Kalbul edenler.... Etmiıyenler... Madde ka
lbini edilimiıgltir. 

Kanunun tümü açık oylamaya talbidiır. Açak 
mya arız ediyorum. Lütfen kutular gezdiriMn. 

3. —• Balıkesir Milletvekili Cihat Bügehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm MUM Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdı Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifine dair C. Senatosu v Başkanlığı 
tezkeresi ve G. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/308; C. Senatosu 2/94) (S. 
Sayısı: 203 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN —• Bir önerge var, okutuyorum. 

Ylülklsek Başkanlığa 
Bugünkü (gündemin tüzük gereğince Ibir de

fa göıtüşüleıcek işlerin 12 nci sırasında bulu
nan Balıkesir Milletvekilli Gilbat Bilgelhan ile 
Konya Milletvekili Faruk Sukan'ın, Milî Mü
badele Kallııra'manlarımdan Teljgraflçı Manastırlı 
Hamldi Efenldi eşi Haisilbe Martionalıti'ya vatani 
Ihiızmıet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
İkan/un teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkereisi ve C. Senatosunca yapılan d'eğişilklük-

(1) 203 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazt tu
tanağın sonundadır. 
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İer ıfoalkıkıaılda Mil'ldt Meclisi Plân Eom'iıstyjonu I 
raporunun, maaş bağlanacak ş'alhisın ejofk yaişlı I 
ve acz içinde lbulun!maısı ,b alkımından bir an I 
ovvel kanuralaışjmaısını teminen giüddemde'ki di
ğer Ibıiitıün işlere takdi'men görtoşülme'sini ara 
ve teklif ederim. 

'kültçe ve Filân Kiomlilsıyıonu 
Sözcıülsü 

Arif Hikmet Oa ' t 

BAŞKAN — önergeyi oryunuıza sunuyorum. 
Kalbul eldeınler... Etmiıyenler... Kalbul efdilmiş-
tir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilerek 

değiştirildiği için tekrar Komisyonumuza hava
le edilmiş bulunan Balıkesir Milletvekili Cihat 
Bilgehan ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın 
Millî Mücadele kahramanlarından telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kında kanun teklifi yeniden görüşüldü. 

Adı geçen şahsa daha evvel Komisyonumuz
da 250 lira emekli aylığı aldığı da göz önünde 
tutularak 300 lira aylık bağlanması kararlaştı-. 
rılmış ve sonra bu miktar Millet Meclisi Cenel 
Kurulunda 500 liraya çıkarılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi Komis
yonumuzun ilk kararma da uygun düştüğünden 
aynen uyulmuştur. | 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyon? 
Yok. 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı 
Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonal
tı'ya vatani hilmet tertibinden maaş , bağlan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonaltı'ya merhumun Millî 
Mücadele sırasında sebk eden emsaline üstün I 
gayretinden dolayı vatani hizmet tertibinden | 
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hayatta kaldığı müddetçe ayda 250 lira maaş 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca 1 nci 
maddede kabul edilen metin bu mahiyettedir. 
Biraz evvel okutmuş bulunduğumuz raporda da 
Komisyon Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu 
değişikliği ve bu tertibi aynen benimsemiş du
rumdadır. Bu sebeple 1 nci maddeyi raporda 
mündemiç benimseme esasına göre oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Komis
yonca benimsenmiş şekliyle Cumhuriyet Senato-
sunan değiştirilmiş 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir ve bu şekilde tasarı kanunlaşmıştır. 

4. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı hakkında G. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 
1/256) (S. Saym : 204 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Yine, gündemimizin birinci de
fa görüşülecek işleri meyanmda derpiş edilen 
ve 13 ncü sırayı işgal etmiş bulunan madde ile 
ilgili bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin tüzük gereğince bir defa 

görüşülecek işlerin 13 ncü sırasında bulunan 
Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 
kanun tasarısı ile ıC. Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu
nun, maaş bağlanacak şahsın yaşlı ve muhtaç 
durumda bulunması bakımından bir an evvel 
kanunlaşmasını teminen gündemdeki diğer bü
tün işlere takdimen ^görüşülmesini arz ve teklifc' 
ederim. 

Bütçe ve (Plân Komisyonu sözcümü 
A. Hikmet «Onat 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunu okuyoruz. 

(1) 204 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu ı 

(Millet (Meclisi Yüksek Başkanlığına j 
Cumhuriyet Senatosunun '29 . 8 . 1963 ta- | 

rihli lı02 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul I 
edilen «Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız 'a ' va-
lani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı» komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır olduk
ları halde incelendi ve görüşüldü. 

Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl 'Savaşları
na iştirak ederek emsallerine nazaran üstün hiz
metler (ifa ederek lıarb madalyası ile taltif edi
len ve halen muhtaç ve yaşlı durumda olan Meh-
medoğlu 'Süleyman Kulaksız'a komisyonumuzca 
evvelce vatani /hizmet tertibinden 500 lira maaş 
bağlanması kabul edilmiş ve Genel Kurulun tas
vibine mazhar olmuştur. 

Tasarının 'Cumhuriyet Senatosunda müzake
resi sırasında (bu miktarın (3-00) liraya indiril
mesi kabul edilmiş ise de ancak bu indirme için 
tatmin edici bir gerekçe mevcudolmadığı cihetle 
Cumhuriyet Senatosunun ıbu değişikliğine ko
misyonumuzca uyulmamıştır. 

Raporumuz, iGenel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Bapor üzerinde söz istiyen? 
Yok. Komisyon Cumhuriyet Senatosunun yaptı-
ği değişikliği benimsememiştir. Benimsenmiyen 
C. Senatosunun birinci maddesini okutuyorum. 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani 
hizmet tertibinden aylak bağlanmasına dair 

kanun 

MADDE 1. — Saikan, Birinci Dünya ve 
İstiklâl Savaşlarına iştirak ederek emsallerine 
göre üstün hizmetleri ifa eden ve halen yardı
ma muhtaç durumda bulunan Mehmedoğlu Sü
leyman Kulaksız'a, hayatta bulunduğu müddet
çe, vatani hizmet tertibinden 300 lira aylık bağ
lanmıştır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet .Senatosunun değiş-
tirisi hu mahiyettedir. Söz istiyen? Yok. Komis
yonun 'benimsememe tavsiyesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. Komisyon tarafından bu madde 
benimsenmemiş ve Millet (Meclisi tarafından ka
bul edilmiş olan metindeki 500 liralık miktar ! 
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üzerinde İsrar edilmiştir, ©u yönden durum ih
tilaflı bir mahiyet arz etmektedir. Karma Ko
misyona gidecektir. iHer iki Meclisten seçilecek 
beşer üyeden müteşekkil bir karma komisyon 
kurulmasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki Meclisten seçilecek beşer üyeden mü
teşekkil bir Karma Komisyon bu itilâflı konu
yu halletmek için çalışacaktır. 

Sosyal sigortalar kanunu tasarısına geçiyo
ruz. 

5. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişe
hir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili 
llhami Ertcm'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 
sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 
2/413, 2/506) (S. Sayısı: 338) (1) 

BAŞKAN — 35 nci maddeyi okutuyorum. 

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 
MADDE 25. — Sigortalının eşi ve 'geçindir

mekle yükümlü olduğu çocukları, hastalıkları 
ihalinde, bu kanunun 83 ncü maddesinde belirti
len sağlık yardımlarından, 34 ncü maddede ya
zılı süreleri aşmamak üzere, yararlanırlar, An
cak, ayakta yapılan tedavilerde verilen ilâç be
dellerinin i% 20 sini sigortalı öder. 

Sigortalının eşi ile geçindirmekle yükümlü 
olduğu çocuklarının yukarda belirtilen sağlık 
yardımlarından yararlanabilmeleri için, sigorta
lının, hastalığın anlaşıldığı ıtarihten önceki bir 
yıl içinde en az 120 gün (hastalık sigortası primi 
ödemiş olması şarttır. 

BAŞKAN — 3ı5 nci maddeyi okutmuş bulun
maktayız. Madde üzerinde söz istiyen Yok. Bu 
madde ile ilgili verilmiş bulunan bir değişiklik 
önergesi de yok. Maddeyi bu okunan "şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

(1) 338 S. Sayılı basmayazı 2.9. 1963 ta
rihli 128 nci Birledim tutanağının sonmıdadır. 
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Malûl ve yaşlılara sağlık yardımı yapılması ı 

MADDE '3ı6. — Bu kanuna göre sürekli iş 
göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı 
almakta olanlar, hastalıkları halinde, bu ka
nunun 33 ncü maddesinin (A) ve (C) fıkrala
rında belirtilen yardımlardan yararlanırlar. 
Ancak, verilen, ilâç bedellerinin % 20 si ilgili- I 
lerce ödenir. j 

'BAŞKAN — 36 neı madde üzerinde söz is-
tiyen var mıı? Yok. Olmadığına göre bu mad
de ile ilgili olarak bir değişiklik önergesi de 
verilmiş bulunmamaktadır. 36 ncı maddeyi oku
nan şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 36 neı madde okunan 
şekli ile kabul 'edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği 
'MADDE 37. — Hastalık sebebiyle geçici iş 

göremezliğe uğrıyan sigortalılardan geçici iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl 
içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi-
ödemiş bulunanlara, geçici iş göremezliğin 
üçüncü gününden başlamak; ve 18 ayı 'geçme
mek üzere, her gün için geçici iş göremezlik 
ödeneği verilir. 

Ancak, hastalık halinde 'geçici iş göremez
lik ödeneği verilebilmesi için, Kuramca tâyin 
ve tesbit olunan hekim veya sağlık kurulların
dan dinlenme raporu alınmış olması şarttır. 

BAŞKAN — 37 nci -madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre bu madde ile il
gili olarak verilmiş bulunan 'bir değişiklik öner
gesi de yoiktur. 37 nci maddeyi yazılan ve oku
nan şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 37 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Hekim tavsiyelerine uymazlık 
ıMADDE 38. — Hekimce alınması istenen 

tedbirlere uymıyan sigortalılara, bu tedbirleri 
yerine getirmedikleri süre için ödenek veril
mez. 

Tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir du
rumda olduğuna dair Kurum hekimlerinden | 
belge almaksızın eski iş verenin işinde .çalıştı
rılan sigortalının aynı hastalığı sebebiyle ya
pılması gerekecek tedavi masrafları iş veren
den, başka işte çalışan sigortalının aynı hasta
lığı sebebiyle yapılan tedavi -masrafları ise ken
dinden alınacağı gibi, bu süreler için geçici iş I 
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göremezlik ödeneği verilmez, verilmiş olanlar 
da sigortalıdan gert alınır. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Bu madde ile ilgili olarak bir 
önerge de mevcut değil. 38 nci maddeyi yazı
dan ve okunan şekli ile oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu 
MADDE 3ı9. — Kastı veya suç sayılır hare

keti ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun 
, hastalanmasına sebebolan kimse, bu kanun ge

reğince hastalık sigortasından yapılan her tür
lü giderleri ödemekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — #9 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre, bu mad
de ile ilgili bir önerge de mevcut değil, 39 ncu 
maddeyi yazılan ve okunan şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin yitirilmesi 
MADDE 40. — 2 nci maddede belirtiılen si

gortalılık niteliğini yitirenlerden, bu, tarihten 
önceki bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık 
Sigortası primi ödemiş olanlar, bu niteliğin 
yitirilişinden başlamak üzere altı ay içinde mey
dana gelecek hastalık halinde 32 nci maddenin 
(A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlardan 
yararlanırlar. 

BAŞKAN — 40 mcı madde hakkında söz is-
tiyen? Yok. Bu madde ile ilgili olarak verilmiş 
bulunan önerge de mevcut değil. 40 ncı mad
deyi bu okunan ve yazılan şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Bünyece elverişli olmadıkları işlerde 
çalıştırılanlar 

MADDE 41. — Çalışma mevzuatına göre 
sağlık raporu alınması gerektiği halde böyle 
bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora 
aykırı olarak bünyece elverişli bulunmadığı işte 
çalıştırılan sigortalının^ bu işe girişinden önce 
var olduğu tesbit edilen veya bünyece elverişli 
'bulunmadığı işte 'çalıştırılması sonucu meyda
na gelen hastalığı için Kurumca yapılan Has
talık Sigortası .masraflarının, tümü işverene 
ödettirilir. 
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BAŞKAN — 41 nei madde haıkkında söz is- ] 

tiyen? Yo'k. ÛBu madde ile ilgili olarak veril
miş ibıtlunan önerge de mevcut değil. 41 nei 
maddeyi bu okunan ve yaızılam şekli ile oyu im
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Ana ve balyaya sağlık yardımı yapılması 
MADDE 42. — Sigortalının geçjmdirmeıkle 

yükümlü bulunduğu ana ve babasının hasta
lıkları halinde, Çalışma Bakanlığınca onana-
eak asgari ücret tarif esine göre, Kurumca sağ
lık yardımları sağlanabilir. 

'BAŞKAN —• 42 nei madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. 42 nei madde ile ilgili bir değişik
lik önergesi de mevcut değildir. Maddeyi oku
nan ve yazıl a<n şekli ile oyumuza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy en ler... KaJbul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 
Anal nk iSiîgortası 

ıSağl an an yardımlar 
MADDİ] 43. — Sigortalı kadının veya sigor

talı erkeğin sigortalı olmıyan karısının analığı 
halinde, aşağıdaı yazılı yardımlar sağlanır*: 

A) 'G'e'belik muayenesinin yaptırılması ve 
gerekli sağlık yardı mi anının sağl anması, 

B ) Doğumda gerekli sağlık yardımlarının 
sağlanması, 

O) ^Emzirme yardım parası verilmesi, 
D) Sigortalı kadının doğumdan önce ve 

sonra işinden kaldığı günler için ödenek veril
mesi, 

•E) Gerekirse .analık hali sebebiyle başka 
bir yere, 'gönderilmesi. 

BAŞKAN — 43 ncü madde ile ilgili olarak 
konuşmak istiyen? Yok. Olmadığına göre bu 
maddeyi okunan: şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul ctmiyenler;.. Kabul edil
miştir. 

Gebelik halinde muayene ve tedavi 
MADDE 44. — Gebelik muayenesi ve gerekli 

görülecek tedavi Kurumca önceden belli edilen 
hekim veya ebeler tarafından yapılır. Sigortalı, 
gebeliğin altıncı ayı sonuna kadar gebelik mu
ayenesi yaptırmaz yahut hekim veya ebenin lü
zum gösterdiği muayene ve tedavilere devam 
etmezse, bu yüzden ileri gelecek iş göremezlik 
hallerinde verilecek ödeneklerin bir kısmı veya 
tümü Kurumca düşürülebilir. 
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BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz ıs-

tiyen? Buyurun, Sayın önal. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem arkadaş

larım, 44 ncü madde analık sigortası bölümün
dedir. Bu madde bundan evvel, geçen birleşim
de konuşulan 33 ncü maddeye paraleldir. Şimdi, 
hastalık sigortası - Sağlanan yardımlar 32 nei 
madde; sağlık yardımları tanımı 33 ncü madde; 
analık sigortası - sağlanan yardımlar 43 ncü 
madde, sağlık yardımları tanımı 44 ncü madde. 

Ben geçen birleşimde 33 ncü madde üzerin
de konuşurken, sigortalıya kendi doktorunu 
seçme hakkının tanınmasının burada sarahat a 
kavuşturulması üzerinde ısrarla durmuştum. 
Halbuki sayın arkadaşımız Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü Suphi Bay kam bunun 110 ucu 
maddede konuşulabileceğini ifade ile, burada 
yalnız sağlık yardımlarının tanımı mevzuııba-
histir, demişlerdi. Şimdi 44 ncü maddede do, 
onu, o gün kabul ettiğimize göre aynı şeyi bu
rada kabul etmemiz icabeder. Şöyle ki, «gebe
lik halinde yapılacak sağlık yardımı» halbuki bu
rada bakınız madde aynen der ki : «Gebelik 
muayenesi ve gerekli görülecek tedavi Kurum
ca, önceden belli edilen hekim veya ebeler tara
fından yapılır...» Ben hastalık sigortasında yine 
aynı maddeye paralel olarak 33 ncü maddede bu 
muayene ve tedavilerin kimler tarafından, yapı
lacağına ait bir konuşma, yapmış ve bir önerge 
vermiştim. Ancak bunun yeri İm madde olma
dığı, 110 ucu maddede üzerinde konuşmak ge
rekir diye üzerinde durdular. Meclis de benim 
önergemi reddetmişti. Şimdi görüyorum ki, 
benim iddiam burada sü'bût* buluyor. Gebelik 
halinde muayenenin kimler tarafından yapıla
cağı burada sarahate kavuşturuluyor. O halde 
bugün bu maddenin yine hastalık sigortasında 
3 ncü maddede tanınan, sağlık yardımları gibi 
yalnız burada gebelik halinde yapılacak mua
yene ve tedaviden bahis edilmeli, bunun kurum
ca evveldc.ıı belli edilen ebeler ve hekimler ta
rafından yapılacağı sarahate kavuşturulmalı
dır. Bunun 117 nei maddede derinliğine müna
kaşası yapılmalıdır. Çünkü bu, hastalık ve ana
lık sigortasının en mühim maddesi, ya bu iki 
madde olmalı veyahut 117 nei madde olmalıdır. 
Bundan evvel Meclis bu hususun 117 nei mad
dede konuşulacağını kabul ettiğine göre, bura
da gebelik halinde muayene ve tedavi yani sağ
lık yardımı tanımı mevzuubahistir. Burada, 
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«Kurumca önceden belli edilen hekim veya ebe
ler tarafından yapılır» kısmı kaldırılmalı, doğ
rudan doğruya «Gebelik halinde sigortalının 
muayenesi ve. tedavisi hekim ve ebeler tarafın
dan temin edilir» şeklinde olmalıdır. Bu husus
ta bir de önerge takdim edeceğim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak baş
ka söz istiyen var mı"? Komisyon adına buyu
run, Sayın Bakşık. 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (tzmir) — Efendim, Sayın İhsan 
önal arkadaşımız, 44 neü maddenin hastalık si
gortasına ait 33 neü madde ile aynılık arz etti
ğini söylüyor. 33 neü ve 44 neü maddeler aynılık 
gösteriyor değil mi, Sayın önal? 

İHSAN ÖNAL (İçel) — Evet, 
GEOlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (Devamla) — Aslında 33 ve 43 aynı
dır. Çünkü hastalık sigortası bölümüne ait 33 
neü madde sağlık yaıTlımlarının tanımını yapar. 
Hastalık sigortası ile ilgilidir. 43 neü madde 
ise analık sigortasının aynı, 33 neü maddeye pa
ralel olarak sağlanacak yardımlardan bahseder. 
Şimdi sayın arkadaşım, aşağı yukarı bir sigor
tanın serbest hekimliğe imkân veren yani sigor
talının istediği hekime ve ebeye başvurması im
kânını veren bir görüşü, daha evvel de savun
muştu. Bir başka madde vesilesiyle savundu ve 
Yüksek Heyetiniz, kendileri tarafından bu mak
satla verilen önergeyi reddetmişti. O madde
lerde ve o önergelerde söylediğimiz sözleri Yük 
sek Heyetinize tekrar etmiyeceğim. Umumiyetle 
söyliyeceğimiz şudur : Sigortada serbest hekim
liğin kendine göre bir özelliği vardır, hususiye
ti vardır, bir suiistimal korkusu vardır. Yüksek 
Heyetinizin, daha evvelki karara uygun olarak, 
aynı görüşe iltifat etmiyeceğine inanıyoruz. 
Ayrıca sayın arkadaşlar, yine Sayın İhsan önal 
arkadaşımızın belirttiği, hekim seçilmesi bakı
mından, hastalıkla ilgili hekimlerin serbestçe se
çilmesi ile ilgili madde, 117 nci maddedir. Bu 
itibarla esasen bu hususun 117 nci maddede gö
rüşülmesi lâzımgeldiğine kaaniiz. Bunun için ko
misyon görüşüne katılmadığı için üzgündür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ihsan Önal. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem arkadaş

larım, Sayın Sözcü 33 neü madde ile 43 neü 
maddenin birbirine paralel olduğunu söylediler. 
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Halbuki, bakınız, lütfen önünüzdeki kanun ta
sarısını açarsanız, 43 neü madde ile 32 nci mad
denin birbirine paralel olduğunu göreceksiniz. 
Şöyle ki, birinde hastalık sigortası altında sağ
lanan yardımlar, burada analık sigortası, sağ
lanan yardımlar. Hastalık sigortası madde 
32 de, analık sigortası madde 43 tedir. Halbuki 
Sayın Sözcü 33 neü madde ile 43 neü madde bir
birine paraleldir diye buyurdular. Katiyen böy
le değildir. Ancak 33 neü madde ile 44 neü 
madde birbirine paraleldir. 33 neü maddede, 
hastanın hekiminin kim olacağı hakkında bir sa
rahat yoktur. Ben bu mevzuda ' konuştuğum 
zaman, bu hususlar 117 nci maddede konuşula
cak dediler. Ve Meclis de buna iltifat etmişti. 
Fakat, bugün ona paralel olan, yani hastalık 
sigortasından bahseden 33 neü madde ile buna 
paralel analık sigortasmdaki, 44 neü madde, 
bunun «'kurumca önceden belli edilen hekim ve 
ebeler tarafından yapılır», olduğunu sarahate 
kavuşturuyor. Geçen, celsede alınan karara gö
re bu, kanun tekniğine de uymaz. Mademki, 
sağlık yardımları tanımı hastalık sigortasında 
bu şekilde yalnız yapılan yardımın - belcimin 
kim olacağı sarahate kavuşturulmuştur - bura
da aynı şekilde sağlanan yardımlar; 43 neü 
madde, orada 32 nci maddedir. Burada gebe
lik halindeki muayene ve tedavi, orada hasta
lık halinde muayene ve tedavi orada 33 neü. 
O halde bu hekimin kim olacağı belli değil, yal
nız «hekime muayene ettirilmesi temin edilir» 
deniyor. Burada da «doktor ve ebeye muaye
ne ve tedavisi temin edilir» denmesi lâzımdır. 
Bunun kurumca mı, yoksa başka doktorca mı; 
yapılacağı münakaşası 117 nci maddede yapıl
malıdır. 

Tekrar Sayın Şeref Bakşık'a hatırlatıyorum, 
önündeki tasarıya dikkat buyursunlar, hastalık 
sigortasından sağlanan yardımlara mukabil olan 
madde, 43 neü maddedir. Halbuki, kendileri 
bu hastalık sigortasındaki 33 neü madde, 43 neü 
maddeye paraleldir dediler.. Değildir. Hasta
lık sigortasından sağlanan yardımlar 32 nci 
maddedir, a, b, c, d fıkraları, burada da ana
lık sigortasından sağlanan yardımlar 43 neü 
maddedir, a, b, e, d, e fıkralarıdır. Onun için 
önergemi takdim ediyorum. Bu 44 neü madde
de gebelik halinde, yalnız yapılan yardım, has
talık sigortasında 32 nci madde gibi, yalnız ya
pılacak sağlık yardımı mevzuubahsolmalı, bu 
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yardımın kimler tarafından yapılacağı 117 nci 
maddede konuşulmalıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Baykam. 
SUPHİ BAYKAM ((İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Ünal'ın üzerinde durduğu 
konu, yine biraz evvel Komisyon Sözcüsünün 
ifade ettiği şekilde, maalesef bu hususlar 117 -
118 nci maddeleri ilgilendirmektedir. Ama, 44 
ncü maddenin bu şekilde, burada yazıldığı şe
kilde geçmesi hali asla kanuna bir aykırılık teş
kil etmez. 117 - 118 nci maddelerin değiştirilme
si halinde dahi, bu bir çelişmezlik" ifade etmiye-
cektir. Dikkatle okurlarsa göreceklerdir ki, şöy
le ifade ediyor madde: «Gebelik muayenesi ve 
gerekli görülecek tedavi Kurumca önceden belli 
edilen hekim veya ebeler tarafından yapılır.» 

117 nci madde de ise: «Hastalananlar, mua
yene ve tedavileri için, isim ve adresleri duyuru
lan Kurum hekimlerinden birini seçmekte serbes-
tirler.» Denmektedir. Demek ki, bu husus 117 nci 
maddede tartışma konusu olabilir. Kurum he
kimi olması zarureti orada belirtilmektedir. Bel
ki kendisinin tezi makbul olur, belki başka tez. 
Ama burada «Kurumca önceden belli edilen he
kim ve ebeler» deyince bu hekim ve ebelerin Ku
ruma mensubolma mecburiyeti yoktur. Bu mad
dede Kuruma mensubolma mecburiyeti bulunma
dığına göre arkadaşımın da şu andaki hassasiye
tine yer olmamak icabeder. Binaenaleyh madde
nin bu haliyle geçmesi 177 nci maddede yapıl
ması muhtemel olan tartışmalar için bir tenakuz 
teşkil etmiyccektir. Ve maddenin bu şekilde geç
mesinde her hangi bir mahzur yoktur. Hele, Sa
yın îhsan önal arkadaşımızın üzerinde durduğu 
tez bakımından da hiçbir ciddî ihtilâfa sebebiyet 
vermiyecektir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın önal lütfen takririnizi 
biraz çabuklaştırmız. 

Sayın arkadaşlarım, açık oylamaya oyunu kul-
lanmıyan arkadaşlarımız varsa kullansınlar. Oy 
kupaları bekletilmektedir. 

Buyurun Sayın önal. 

İHSAN ÖNAL (îçel) — Muhterem arkadaş
larım, biraz evvel Sayın Suphi Baykam arkada
şımız galiba geçen defa 33 ncü madde üzerinde 
konuştuklarını unutmuş bulunuyorlar. Bende
niz o zaman bugünkü 44 ncü maddede de olduğu 
gibi, sigortalı hastanın kendi hekimini veyahut 
Kurumca tâyin edilen hekimlerden birisini seç-

17 . 9 . 1963 O : 1 
mesi üzerinde konuşmalar yapmış ve bu husus
la ilgili bir önerge de vermiştinir Bunun bu mad
dede konuşulamıyacağmı, ancak bu hususların 
konuşulması gerekli olan maddenin 117 nci mad
de olduğu üzerinde İsrarla durmuşlardı. Şimdi 
bilmiyorum, her nedense, her halde geçen celse 
konuştuklarını unutmuş bulunuyorlar. Nasıl ki, 
analık sigortasında, gebelik halinde, muayene ve 
tedavi hususu bir madde ile bir sarahate kavuş
turulmuş ise, bu hususta da, Kurum hekimleri 
tarafından yapılır, diye yani hastanın kendi dok
torunu seçme hakkı tanınmamış, «Kurumca bu 
yapılır, bunun seçtiği hekimler tarafından yapı
lır.» diye bir madde konmuştur. Bendeniz bu 
hususun zaten bu şekilde yalnız Kurumca yapıl
masının aleyhindeyim ve bunun mahzurlarını 
birçok delileriyle geçen celsede izah etmiştim. Bu 
hususun hastalık sigortası içinde, 33 ncü madde
de sarahata kavuşturulmasını ve bu yüzden ge
rek doktorların ve gerekse hastaların ve dolayı-
siyle memleket .sağlığının ne kadar zarar gördü
ğünü burada ifade etmiş ve oldukça da uzun bir 
konuşma yapmıştım. Ancak bunun 1.17 nci mad
dede konuşulması gerektiği ve kanun tekniği ba
kımından 117 nci maddede bu konuşulacak denil
mesi üzerine ben bu işte İsrarla durmamıştım 
ve önergem de reddedilmişti. Ama bugün görü
yorum ki, aynı maddeye paralel olarak analık 
sigortasında, benim o zamanki iddia ettiğim hu
sus, burada bu defa aynen varit görülüyor ve 
Sayın Suphi Baykam arkadaşımız da burada, 
katiyen o madde paralel de olsa, bu husus bura
da gösterilmiştir. Ve 117 nci maddede o husus 
yine ayrıca görüşülecektir gibi, birtakım evvel
ki konuşması ile münasebeti olmıyan konuşmalar 
yaptı. Ben bunları hayretle karşılıyorum. An
cak diyebilirlerdi ki, evet, bu 44 ncü madde ha
kikaten sağlık yardımı tanımıdır, burada doktor
ların seçilip, seçilmiyeceği sarahate kavnşturııl-

* malı, 117 nci maddede aynen hastalık sigortasın
da olduğu gibi, orada konuşulacaktır. Bu şekil 
iddia geçen konuşmasını haklı kılardı. Fakat, bu
gün tamamiyle geçen konuşmasının zıddı bir ko
nuşma yapmasını ben hayretle karşıladım. Ben 
fikirlerimi açıklamış bulunuyorum. Bugün 44 
ncü maddede yalnız, gebelik halinde muayene 
ve tedavinin yapılması ve bu vaziyet karşısında 
yapılacak yardımın tanımı mevzuubahis olmalı; 
hastalık sigortasının, 33 ncü maddede olduğu gi
bi, ancak hekimin kim olacağı, hastaların bir seç-
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me hakkı olup, olmadığı hususları ise 117 nci 
maddede görüşülmelidir. Zaten, ben de o gün o 
fikre ittıba etmişdim. Bunu burada tekrar açık
lıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Baykam. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Efendim, 
bu sefer olsun lütfedip dinlesinler beni Sayın 
önal, o zaman böyle konuşmazlar. Şimdi kendi
lerine soruyorum. «Kurumca önceden belli edi
len hekim veya ebeler» ibaresi içinde lütfen 
kaç kişi olacağı, kimler olacağı anlaşılıyor mu? 
Hayır. Belki kurum diyecektir ki, o il dâhi
linde bulunan bütün hekimler ve ebeler muva
fıktır; bütün sigortalılar oraya gidebilir . Bir 
tasrih maddesi, bunu hudutlıyacak bir hüküm 
burada mevcut değildir. Halbuki 117 nei mad
dede deniliyor ki; «kurum, hekimlerinden biri
ni^ seçmeye mecburdur.» Demek ki orada tah-
didedilmiştir. Eğer bir tane hekim varsa onu, 
iki hekim varsa yalnız onu seçmeye mecburdur. 
işte Sayın İhsan önal'ın lüzumsuz yere bizi bu 
tartışmaya sürükliyen iddiası buradan geliyor. 
Biz diyoruz ki, burada bu haliyle bunun geç
mesinde hiçbir mahzur yoktur. Çünkü, tah-
didedici bir ibare mevcut değildir, öbürsünde 
tahdidedici hükümler bulunmaktadır. Ve onun 
üzerinde tartışma yapılacaktır. Binaenaleyh, ben 
çelişmezliğe düşmüş değilim. Eski fikirleri ay
nen savunmaktadırlar. Yalnız lütfedip kendi
lerinin önceden anladığı mâna dışında şurada 
yazılı olan şekilde anlamaya gayret etsinler, o 
zaman ısrar etmiyeceklerdir. Kendilerinin fi
kirleri ile beraber miyiz, değil miyiz, ilâve 
tekliflerimiz var mı, yok mu? Bunları 117 nci 
maddede ayrıca konuşacağız. Ama, lütfetsin
ler, burada kurumca kaç hekimin tâyin edi
leceği, hangi ebelerin söyleneceği, 3 ten fazla 
olmaz, 8 den fazla olmaz, yazılı bulunmadığı 
gibi, o ilde bulunan bütün ebe ve doktorların 
da matlup isteğe uygun olarak sigortalılar ta
rafından gidebileceğini kurum belki kabul ede
bilir. Ama bütün bunlar, sonunda- yapılacak 
tartışmalara bağlıdır. Onun için lütfedip ısrar 
etmesinler. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arka

daşlarım, kısaca 1-2 dakikanızı alıp gideceğim. 
«Sağlık yardımları tanımı» başlığı altındaki 33 
ncü maddeyi burada okuyacağım ve kendilerine 
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oradaki konuşmalarını ve iddialarını tekrar ha
tırlatacağım. 

O zaman dediler ki, sağlık yardımlarının 
yalnız tanımı mevzuubahis... Burada da hasta
lık halinden, orada gebelik halinden bahsedili
yor. Bunlar 117 nci maddede konuşulacak, 
Onun için «burada kurum hekimi mi? Şu mu, 
bu mu, olacağının konuşulmasına lüzum yok» 
demişlerdi. O zaman ben de hekime muayene et-

. tirilmesi, (a) bunun sigortanın anlaşma yapaca
ğı hekimlere, bu hekimlerin kaç kişi olması, bu
nun münakaşasının burada yapılması lâzımge-
lir, demiştim, kendileri hayır demişlerdi. Ve 
117 nci maddeyi göstermişlerdi. Şimdi benim 
iddiam şu ki, nasıl ki burada hekime muayene 
ettirilmesi, hekimin gösterdiği lüzum üzerine 
teşhis için gereken klinik, lâboratuvar mua
yenesinin yaptırılması ve tedavisinin sağlan
ması. Burada kurum mevzuubahis değildir. 
Kurumun tesbit ettiği hekim mevzuubahistir. 
Bunun yeri 117 nci maddedir. Halbuki, 44 ncü 
maddede «kurumun tesbit ettiği ebeler» diye 
sarahata kavuşturuyor. O halde 32 nci madde
deki konuştuklarını aynen kabul ediyorum. O 
zaman kendileri de benim noktai nazarıma iş
tirak etmeleri lâzım, eski konuşmalarına sadık 
kalabilmeleri için. Halbuki kendileri burada 
tamamiyle bu hekimlerin olacağı hususu sara
hate kavuşturulmasına rağmen yine 117 nci 
maddede bunlar ayrıca konuşulacak diyor
lar. O zaman demişlerdi, bunun iki defa 
bahsedilmesi lüzumsuzdur^ dediler. Şimdi bu
rada «kurumca önceden belli edilen hekimler» 
diyor. 117 nci madde de aynı şeyi söylüyor. O 
gün Yüksek Mecliste müzakereye katılmış 
olan arkadaşlar bunu hatırlıyacaklardır. Ben 
kendilerine bunu hatırlatıyorum^ 

BAŞKAN — 44 ncü madde hakkında veril
miş bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
44 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
İçel 

İhsan önal 

Madde 44. — Gebelik halinde sigortalı veya 
eşinin muayene ve tedavisi bir hekim veya 
ebeye yaptırılır. Sigortalı gebeliğin altıncı ayı 
sonuna kadar gebelik muayenesi yaptırmaz 
yahut hekim veya ebenin lüzum gösterdiği 
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muayene ve tedavilere devam etmezse bu yüz- ı 
den ileri gelecek iş görememezlik hallerinde , 
verilecek ödeneklerin bir kısmı veya tümü ku
rumca düşürülebilir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 'etmiyenler.. 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. Maddeyi tek
rar okutup oyunuza sunacağım. ı 

(44 ncü madde tekrar okundu.) | 
BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde başka 

söz jstiyen var -mı? Yok. Olmadığına göre, madde
yi oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Doğum yardımı 
MADDE 45. — Doğum yardımı, sigortalı ka

dının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan 
karısının doğurması halinde, doğum sırasında ve 
doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlariyle ilâç
ların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır. 

Bu yardım, Kurumca tâyin ve tesibit edilen 
ebeler tarafından sigortalının evinde yapılır. 
Gerekirse doğum sırasında yetkili bir uzman 
hekim bulundurulabileceği gibi, hekim veya ebe
nin lüzum göstereceği hallerde, doğum, sigortalı 
kadın veya sigortalı erkeğin' sigortalı olmıyan 
karısı bir sağlık müessesesine yatırılmak sure
tiyle yaptırılır. 

Kuruma ait sağlık tesisleriyle 123 ncü mad
de gereğince sözleşme yapılmış olan tesislerde 
doğum yapan sigortalı kadmla sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısının doğan çocukları 
için, sağlık tesisinde kaldıkları müddetçe yapıl
masına lüzum görülen sağlık yardımlarına ait 
masraflar ilgililerden istenmez. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre, madde ile 
ilgili değişiklik önergeleri de yak. Maddeyi oyu
nuza 'sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maktu gebelik ve doğum yardımları 
MADDE 46. — 44 ve 45 nci maddelerde gös

terilen sağlık yardımlarının Kurumca doğrudan 
doğruya yapılmasına imkân görül emiyen yer 
veya hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı 
yerine, Çalışma Bakanlığınca onanacak ve ön
ceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yar
dımı yapılır. İki veya daha fazla çocuk doğarsa 
maktu doğum yardımı bir kat artırılır. 

Ancak : I 

17 . 9 .1963 0 : 1 
A) Gebelik yardım parası alabilmek için, 

gebelik halinin veya diplomalı ebeden alınacak 
bir belge ile ve doğumdan önce Kuruma bildi
rilmesi, 

B) Doğum yardım parası alabilmek için, 
doğumun üç ay içinde Kuruma bildirilmesi ve 
hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum 
kâğıdı, yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile 
belgelenmesi, 

Şarttır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Buyurun Sayın Üzer. 
CELÂDETTİN ÜZER (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar, bu maddede bir müphem kı
sım var, 2 veya daha fazla doğum halinde bir 
misli artırılır. İki başlı, dördüz veya beşiz do
ğurduğu takdirde bir kadının iki misli artırma 
ile tatmin edileceğini tahmin etmiyorum. Bi
naenaleyh bu, yardımın doğum miktarı ile meb-
suten mütenasibolarak artırılmasının göz önün
de bulundurulmasını teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Üzer, Itelklitfinfea yazılı 
bir önerge şeklinde vermeniz iktiza eder. Bu
yurun Sayın önal. 

İHSAN ONAL (İçel) — Muhterem arkadaş
lar, maktu göbelik ve doğum yardımları, mad
de 40. Bu yukarda tasrih edilen «dbğum yar
dımları eğer kurumca doğrudan doğruya yapıl- -
masına imkân gürülmiyen yer veya 'hailende, ge
belik ve doğum sağlık yardımı yerine, Çalışma 
Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek 
tarifeye göre maktu para yardımı yapılır. İki 
veya daha fazla çocuk doğarsa, maktu doğum 
yardımı bir kat artırılır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bazen öyle 
haller oluyor ki, bir mütehassıs vardır, bu mü
tehassısın yapmış olduğu doğumlar ve ameliyat
lar iyi netice vermiyor. Nihayet insan olarak 
bir hastanın arzu etmediği ve doğumundan bü
yük şüpheye düştüğü, çocuğunu kaybedeceği 
ümidi içinde, mutlaka sigortanın göstereceği 
bir hekime gitmek mecburiyetinde bırakmak hiç 
de insanî bir şey değildir. Bir an için kendi
nizi bir işçinin veya bir sigortalı memurun ye
rine koyunuz. Filân vilâyette sigortanın bir 
doğum mütehassısı vardır, bir de ebesi vardır. 
Bunların aldığı neticeler muvaffakiyetli olma
dığını kabul edelim. Bu gihi haller varittir ve 
olmuştur. Göz göre göre, muvaffak olamıyan 
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bir doktora eşinizi doğum yaptırmak üzere gö- ı 
türemezsiniz. içiniz de rahat değil. Götürse-
niz dahi burada alınacak netice iyi olmaz. Bu
nun için şurada böyle bir hal ile karşı karşıya 
bulunduğumuz takdirde, siz ailenizi böyle emin 
olmadığınız kimseye teslim edebilir misinizi 
Onun için ben bir önerge takdim ediyorum; bu 
gibi hallerde şayet sigortalı, doktora veya ebeye 
itimat etmiyorsa, hiç değilse o günkü rayice 
uyan bir fiyat tarifesine göre bir ödeme yapıl
malıdır. Yani sigortalı olan hasta, hâmile ka
dın bu gibi hallerde, tasvibetmediği bir doktor 
veya ebeye gitmeme hakkı ona tanınmalı. O za
man gider bir başkasına, kendisine verilen pa
raya kendisi de bir miktar ekliyerck doğumunu 
ve tedavisini yaptırabilir. * Onun için bir öner
ge takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Kora ısyon. 
GEçlot KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞHIIEE 

•BAKŞIK (izmir) — Efendim, bu 46 ncı mad
de, maktu gebelik ve doğum yardımlarını der
piş etmektedir. Bu itibarla, ikiden fazla çocuk
lar için de doğum masrafları aynı olacağına gö
re, Sayın Celâlettin üzer arkadaşımızın ifade 
ettiği şekilde ikiden fazla doğumlar için ayrıca 
ek ve munzam 'bir gebelik yardımının yapılma
sını doğru hutmuyoruz. Esasen, doğum yardım
ları müşterek ve muayyendir, ikinci çocukta 
vücut bakımından normal doğumun üstünde hil
kat artırılır, dedik. Maddenin bu bakımdan ay
nen kalmasını istiyoruz. 

Yalnız, emzirme için mütaaikıp bir başka 
maddede hükümler var, yapılacak masraflar her 
çocuğa göre hesaplanmaktadır. Sayın ihsan 
Onarın görüşü, bir evvelki görüşün tekrarın
dan ibarettir. Cevapları da daha önce verilmiş
tir, Yüksek Heyetiniz o görüşe başka madde
ler vesilesiyle , iltifat etmemiştir. Bu itibarla, 
aynı şeyleri komisyonun tekrar etmesini istemi
yoruz, önergenin reddini rica ederiz. 

BAŞKAN —• Sayın Bayikam söz mlü Miylor-
suııuiz? 

•SUPHİ BAŞKAM (ıtattanibui) — Bveit. 
BAŞKAN — Buyuran. 
SUPHİ BAYiKAM (Istanlbul) — Efendim, 

Sayın öınal'ın yapmış olkluğu teklifle ilgili bir 
huısulsu arz1 etdeceğkn. 

Sigortalının hökimini ıseömelsi mevizuu; iste
mediği 'kimseye doğum yapitHimamaisı il'e illgili 
önerge, sadece doğum ytapmakla karşı karşuya | 
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lOİarular için nıMık bir feonu değildir. Zami'ede-

<rim, her Uürliü Ihas'talılk için, cerralhi mıüidalhale 
için de tılblbi ühitimamun, bu ölçü içinde olma 
mecfburiiye'bi vardur. Binaenaleıylh, 'burada meıvizii 
'bir taıltışım'ayia gitmekfije fayda görmiülyoruız, Bu 
hulSiiKs ıbir genel hüıküm ifade eder ve sigiontalı-
nın hekimi seçip seçmemesi mevızıuunda'kj tar
tışmalarını geme lûtfeltlsjn arkadaşım, orada ya
palım. Bumu (bir genel fikir ve prensip nlokta-
ısınida mlütialâa edelim. Bu şekilde höllük Ibör-
çlülk, değişik yerlerde 'birtakım maldldcleır üze
rinde özel ve aıyrı bir muameleye talbi tutma-
yalııım. 

BAŞKAN —• Değişildik önengeleriınıi aykırı
lıkları ittilbariylo o'kuıtujylarunı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
46 ncı maJdldenin (birinci paragrafının aşağı-

dalki şekilde değiştirillmelsini arz ve telklif ede
rim. . 

Madde 46. — 44 ve 45 nci maddelerde g'ös-
'terilen sağlık yardımları isiıgiortallrnın istteği 
'üzerinle, gelheli'k ve doğum sağlık yardımı yeri
ne, çalışıma Bakanlığımda onanacak ve önieielden 
Ibilldirileıeek asıgaıri .rayiçiten aşağı ol'muyan tani-
fqyıc ıgörc nıalkfcu para yardıma yapılır, iki ve
ya dalha fazla cjoculk doğarsa maktu doğum yar
dımı bir (kat aktırılır. 

içel. 
İhsan Önal 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
46 ncı maidddde, iki veya dalha çjok çlocuik 

ıdıoğumu yapıldığı takdirde, ejoeııik adedine gö
re para yardımı çıoğaima ile mdbsûlten mlü'tena-
.sdlblolarak artırılır. 

iEsldşdhir Milldtivelkili 
•Ceiâlc'tjtin Uızer 

BAŞKAN —• Değişiklik öniongelerinl teker 
it eker okultup oyunuza sımacağı'm. 

(îçıeil Milletvekili Ihjsan Onal'ın. öııeılgeisi 
tekrar /okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik ömergıeısind odlarını
za sunuiyıorum. Kalbul edenler... Etmiıyenler... 
Değişiklik önengesi rdddedilmiştir. 

Diğer önıerlgelyi lolkultlııyiorulm. 
(Eskişehir Milleıtvekili CeLâldtifcin Uızer'in 

öneaıgie&i Itelknar okundu.) 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylanan-
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tfa su^Lulyorum.. Kalbul edenler... Etimiyeınler... I 
Değişiklik önerjgesi kabul ediılmiışitir. 

ıKjamilsıyon daJha evveıl mütalâasını bildirdi. 
Efendim, fillhal katılıyor .unusunuz *? 
iGfcEÇİGÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEHEF 

BAKŞIK (îzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Ikatılmalktadır. Yü-
oe heye)tin kalbul etmiş olduğu Ibu esaıs daıre-
oinlde maddeyi nedaiklte ödip getiriniz. 

Eımlzirme iyiardımı I 
MADDE 47. —• Sigortalı kadına veya sigor

talı lOİmıiyan karısının doğum yapması dolaiyı-
isiiyle sigortalı erikeğe, çıocuğun ölü doğmamıası 
şantiyle, Çalışıma Bakanlığımca^ onanaöaik tari
feye göre her çocuk iıçıiın ibir emzirme yardımı 
yapıttır. 

IBAŞKAN — 47 inci madde üzerinde âö(z iis-
tiyen?... Yo'k. Olmadığına ıgöre 47 nıei madde
yi okunan ve ya,zılan şekliyle oyunuızia sıtnu-
yloruım: Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 47 
nıoi madde laynen kalbul edilmiştir. 

Anattılk yardımlarından yararlanma şartları 
'MADDE 48. — Analık sağlık yardımları ile 

lemziran'e yardımlarından veyalhult m'akıtu gelbe-
lilk ve doğum para yaridımlarunidan yararîana-
İbilmelk için : 

A) Sigortalı kadın için, doğumdan önceki 
(biır yıl içimde en aız 90 gün Analık Sigortası 
pirimi ödenmiş (olması, 

B) ISilgortalı erkek için, doğumdan önıeeki 
İbir yııl içinde en az 120 gün Analık Sdıgorftası 
primi ödenmiş olması ve sigortalının doğum 
yapan kadınla doğumldan önce evlenimliş (bulun
ması, 

Şarttır. 
BAŞKAN — 48 nci madde üzerimde söiz is- j 

tiıyen?.. Yok. Madde ile illıgilıi verilmiş önertge de 
mevcut değildir. 48 nci maddeyi okunan ve 
yazılan ş'ekliyle oyumuza sunuyorum: Katbul J 
edenler... Et'mily enler... 48 noi madde aynen ka-
ibul edilmiştir. 

Geçiiıci iş ıgöremezlik ödemeği -
MADDE 49. — Kendisi için doğumldan ön

ceki bir yıl içimde en aız 120 gün Analık Sigor
tası primi ödenmiş 'bulunan sigortalı 'kadının 
analığı (halinde, doğumldan önceki ve sonraki 
6 şar haftalık sürede, çallşımadığı her gün ilcin 
geçici iş göremezlik ödeneği verilir. J 
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BAŞKAN — 49 ncu madde üzerimde slös 

ilsıfciıyen'?.. Yok. Maddeyi okunan ve yazılan şekli 
ile oyunuma sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi-
yemler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici iş göremezlik ödeneğimden yoksun kaltoa 
MADDE 50. — Kurumca sağlanacak ollan 

doğum yardımlarından haklı ve mâkûl ısıelbebol-
malsızm yararlanm'ayı reddeden yalhut hekim 
veya ebenin lüzum gösterdiği tedbirleri almı-
,yan sigortalı kadınlara doğumdan ileri ıgelen 
ıhülsıtalık !h.allerinde geçici iş göreimezlik ödeneği 
verilmeiz. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde sıöz ils-
tîyıem?.. Yok. Madde, İle ilgili önergede veril
miş değildir. Maddeyi okunan ve yazılan şekli 
ile oylarınnza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

Sigortalılık niteliğinin yiltiriinrelsi; 
MADDE 51. — 2 nci maddede belirtilen 

ısiıgortalılılk niteliğini yitirenler, bu niteliğin 
iyiıtıirilişinden başlamak üzere 300 gün içinde go
cukları doğarsa, sigortalı kadın, veya kanisi 
'analık sigortası yardımından yararlanacak si
gortalı erkek için, doğum tarihinden önoeki 15 
ay içinde en aız 120 gün AnalıJk Sigortası pri
mi 'ödenmiş olması şartilyle, bu kanunda yazılı 
Analık siağlık ve emzirme yardımlarından veya 
46 nci maddede yazılı nîaktu para yardımın
dan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Maldde üzerimde söz isltiıyen?... 
Yok.. Maddeyi ^oikunan ve yazılan şekli ile lOlyu-
nıulza sunuyorum. Kabul edenler... Eıtmiıyemler... 
Kalbul edü'miişltir. 

BÖLÜM — V. 
»Malûllük ISilgartalsı 

(Sağlanan yardım 
MADDE 52. — Malûllük Sigortasından sağ

lanan yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 
BAŞKAN —• 52 nıci 'madde üzerinde sıöz is-

tiıyen?.. Yok. Maddeyi okunan ve yazılan şek
li ile oyunuza ısunuyıorum. Kalbul edenler.;. Et
miyenler... 52 nci madde aynen kalbul edilmiş
tir. 

Kimilerin malûl sayılacağı 
MADDE 53. — 
'a) Çalışma gücümün en az üçte ikisini yi

tirdiği ıteis(bıit edilen, 

» 
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lb) Çalışma gücümün em az tüçjte ikisini yi- ; 

ıtirm% dunumda sayılmıyanlardan 34 nıetü mad-
de gereğince yapılan tedavi sonumda, Kuruım 
sağlık tesisleri sıağlıjk kurullarımıca düzenlene
cek raporlarda çaluşalbilr durumda ollmaldığı 
foclântilen, (sigortalı, 

Malûllük Sigortası b<akıımmdan malûl s'a-
yılıır. 

Şu kadar iki, sigorftalı olarak ilk detfa ça
lışmaya Ibaşladığı tarihte mıâlûl sayılmayı ge
rektirecek derecede hastalılk veya ânızaısı bu
lunduğu aneıeden veya sonradan tesbiıt edilen 
sigortalı Ibu hastalık ve arızası sdbeflb'ijyle Ma
lûllük Sigortası yardımlarından yararlana
maz. Ancalk, (bu gilbi sigortalılara Mâlûlltülk Sî-
gartaMdan etvvölce ödenimlş bulunan aylılklar 
geri alm'maz. 

BAŞKAN — 53 noü madde hakkında siöz 
isitiyen1?.. Yıok. Olmadığına .göre 53 nclü mad
deyi okuman ve yazılan şekliyle oyuınuıza su-
nuıyoruım: Kalbul edenler... Etmıiyenler... 53 nıcıü 
madde aynen kalbul edilmiştir. / 

Malûllük; aylığından yararlanma santiarı 
MADDE 54. — Malûllük aylığından yarar-

lanajbillmelk için: 
•a) 5l3 noü maddeye göre malûl sayılmak, 
fb) En aız 5 yıldan beri sigortalı bulunımalk, 

ıher yılı içim ortalama olarak en az 150 gün ve
ya toplamı olarak 1 800 gün Malûllük, Yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmıalk, 

Şarlttır. 

BAŞKAN — 54 ncü madde halklkında SÖK 
isteyen?.. Yoik. olmadığına göre 54 mciü mald-
delyi olkunan ve yaızıılan şekliyle oyumuza su-
nıuyıorulm: Kalbul edenler... Etmiyenler... 54 nclü 
madde aynen kalbul edilmiştir. 

Aylığın hesaplanması 
MADDE ı55. — Malûllük aylığı bağlanması

na hak kazanan ve geçindirmekle yükümlü oldu
ğu kimsesi bulunan sigortalıya, işten ayrıldığı 
tarihten önceki Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Si
gortaları primi ödenmiş son on takvim yılının 
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları top
lamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bu
lunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si, ge
çindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bulunmı-
yan sigortalıya da !% 40 ı oranında yıllık ma
lûllük geliri bağlanır. 

17.9.1963 O î l 
8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigorta

lının ortalama yıllık kazancı da yukarıfci fıkra
ya göre hesaplanır. Sekiz takvim yılından az 
Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi 
ödemiş olan sigortalının yıllık malûllük gelirinin 
hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı 
prim ödeneği takvim yılları esas alınmak sure
tiyle tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç du
rumda malûl olan sigortalıya yukarıfci fıkralara 
ıgöre hesaplanacak ortalama yıllık kazancının 
% 60 ı oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

Malûllük aylığı yıllık malûllük gelirinin on 
ikide biridir. 

BAŞKAN — 65 nci madde hakkında söz is-
tiyen? Buyrun Suphi Baykam. 

S'UPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, 55 nci madde, ödenen primlerde bir 
ayrılık bulunmadığı halde, sonradan sigortalıya 
verilecek prim konusunda (geçindirmekle yü
kümlü olduğu kimsesi bulunan ve bulunmayan) 
diye bir tefrik yoluna gitmiştir. Bu, 'ki bakım
dan hatalı bir davranış olmaktadır. Çünkü bir 
sigortalı kendisinin ödemeye mecbur olduğu 
primi ödemektedir. Fakat sigortadan para alma
ya geldiği zaman; senin geçindirecek kimsen 
varsa sana yüzde 50, yoksa yüzde 40 oranında 
vereceğim denmektedir. Bu bir adaletsizliktir. 
Bunun kaldırılması çok daha yerinde olacaktır. 
Bir diğer mahzur da bu gibi hallerde, sigortalı
nın yüzde 50 primi alabilmek için bâzı yanlış 
beyanlara belki ıgitmefc mecburiyetinde olabile
ceği ve tatbikatta bir kısım suiistimallere yol aça
bileceği ihtimalini de hesaba katmak lâzımdır. 
Bu sebepledir ki, maddenin birinci satırındaki 
«ve geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bu
lunan» ibaresinin kaldırılmasını, 

Aynı .şekilde devam eden cümlede «yıllık ka
zancının % 50 si geçindirmekle yükümlü oldu
ğu, kimsesi bulunmıyan sigortalıya da yüzde 
kırkı» ibaresinin kaldırılmasını ve herkese yüzde 
50 nisbetinde bir prim ödenmesini teklif ediyo
ruz, buna göre de madde şu şekilde gelmiş ola
caktır. 

«Malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanan 
sigortalıya işten ayrıldığı tarihten önceki ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öden
miş son 10 takvim yılının prim hesabına esas 
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tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 
yedi takvim yılma göre bulunacak ortalama yıl
lık kazancının % 50 «i oranında yıllık malûllük 
geliri bağlanır.» 

Bu, yüzde kırk tefrikinin kaldırılmasını arz 
ve rica ederim, bununla ilgili önergeyi takdim 
ediyorum. 

BALKAN — Madde ile ilgili başka söz isti-
yen? Buyurun iSayın Bakşık.. 

GEÇlOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAlKŞIK ('izmir) — Efendim, 'Sayın Suphi 
Baykam arkadaşımızın teklifine Komisyon katı
lıyor. Ama yalnız teklifine katılıyoruz, gerekçe
sine katılmıyoruz. Yâni teklifine kabule sevke-
den sebepleri izah ederken -bu ımaksadın zabıt
lara geçmesi 'bakımından, Komisyon olarak fi
kirlerimizi beyan ediyoruz. 

Geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bu
lunup bulunmadığına ıgörc bir farklı muamele 
yapmak lâzımdır. Nitekim ileriki maddelerde 
yaşlılık sigortasında bu farkı kabul edeceğiz. An
cak malûllük, sigortası bakımından esasen malûl 
olan kimseler için ve sigortaya bir külfet tah
mil etmiyeceği için. Bu balkımdan bu maddede, 
geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bulun
sun veya bulunmasın yüzde 50 nisbetini aynen 
kabul ediyoruz. Bu itibarla Komisyonun bir iti
razı yoktur. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi vardır. Oku
tuyorum. 

.Sayın Başkanlığa 
Tasarının 55 nci maddesinin birinci fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve rica 
ederim. 

«Malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanan 
sigortalıya işten ayrıldığı tarihten önceki malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş 
son 10 takvim yılının prim hesabına esas tutu
lan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan ye
di takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık 
kazancının 'P/c 50 si oranında yıllık malûllük 
geliri bağlanır.» 

O. H. P. Grupu adına 
ISuphi Baykam 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi kabul edilmiştir. Komisyon fil-
hal katılmaktadır. Lütfen maddeyi ;bu şekli ile 
yeniden redakte edersiniz. 

17 . 9 . 1963 O : 1 
KOMıîSYON SÖZCÜSÜ ŞEREE BAKŞIK 

(İzmir) — 'Metinde mahzur yoktur efendim. Sa
dece 1 nci fıkrada bir değişiklik derpiş ediliyor, 
diğerleri aynıdır. Mahzur yoktur. 

BAŞKAN — 55 nci maddenin 1 nci fıkrasın
da değişiklik istenmektedir. Maddeyi önergenin 
ışığı altında yenibaştan ve yüce heyetin kabul 
etmiş olduğu esas dâhilinde okutacağım ve o şek
liyle oyunuza sunacağım. 

Madde 55. — Malûllük aylığı bağlanmasına 
hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarih
ten önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortala
rı primi ödenmiş son 10 takvim yılının prim he
sabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en 
yüksek olan yedi takvim yılına göre bulunacak 
ortalama yıllık kazancının :% 50 si oranında yıl
lık malûllük geliri bağlanır. 

8 ve 0 takvim yılı prim ödemiş olan sigorta
lının ortalama yıllık kazancı da yukarıki, fıkra
ya göre hesaplanır. Sekiz takvim yılından az 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş olan sigortalının yıllık malûllük gelirinin he
sabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı 
prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiy
le tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç du
rumda malûl olan sigortalıya yukarıki fıkralara 
göre hesaplanacak ortalama yıllık kazancının 
% 00 ı oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

Malûllük aylığı yıllık gelirinin on ikide biri
dir. 

.BAŞKAN — 55 nci ınadeyi okunan bu şekli 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... 55 nci madde okunan şekli ile kabul 
edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, açık oylamada oyunu kul-
lanmıyanlar varsa lütfen kullansınlar. Biraz son
ra oylama muamelesini bitireceğim. 

Aylığın başlangıcı 
MADDİ'] 50. — Sigortalı olarak çalıştığı işten 

ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve ma
lûllük aylığına, hak kazanan sigortalının aylı
ğının ödenmesine, kendisinin yazılı isteğinden, 
malûl sayılmasına esas tutulan raporun tarihi ya
zılı isteğini takibeden takvim ayından sonraki 
bir tarih ise bu raporun tarihinden sonraki ay 
başından başlanır. 

Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş 
sayılan, sigortalı birinci fıkraya göre aylıkların 
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('•denmesine başlanacağı tesbit edilen tarihte 
Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik öde
neği almakta ise malûllük aylığı geçici iş göre
mezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği 
tarihten sonraki ay başından başlar. Şu kadar ki, 
bağlanacak malûllük aylığı, sigortalının Has
talık Sigortasından almakta olduğu geçici iş gö
rmezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, 
abadaki fark, birinci fıkraya göre tesbit edilecek. 
talihten başlanarak ı-erilir. 

BAŞKAN — 56' ncı madde hakkında söz is-
Tiyen1?. Yok. 'Hu madde ile ilgili önergede mev
cut değildir. 5(5 ncı n.addeyi okunan ve yazılan 
sekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler... 5(i ncı n adde aynen kabul edilmiş
tir. 

Sigortalının kontrol muayenesi 
MADDH 57. — A alûlllük aylığı bağlandık

sın sonra, sigortalı, h( r zaman, başka birinin sü
rekli bakımına muhtaç duruma girdiğini ileri 
sürerek malûllük aylığının artırılmasını istiyc-
bilir. 

Mfılûllük aylığı bağlanan sigortalıları Kurum 
da. her zaman kontrol muayenesine tabi tuta
bilir. 

(ierek Kurumca yaptırılan kontrol muayene
sinde, gerekse sigortalının isteği üzerine veya 
ise alıştırma sonunda yapılan muayenesinde ye
niden tesbit edilecek malûllük durumuna göre, 
malûllük aylığı : 

A) Sigortalının istekte bulunması halinde : 
a) Yazılı isteğini, 
b) Yeni malûllük durumuna esas tutulan 

rapor yazılı isteğini takibeden takvim ayından 
sonraki bir tarihi taşımakta ise bu raporun ta
rihini, 

B) Kurumca kontrol muayenesine veya işe 
alıştırmaya tâbi tutulma halinde de yeni 'malfil
inle durumuna esas tutulan raporun tarihini, I 

takibeden ay başından başlanarak gerekirse 
artırılır, azaltılır veya kesilir. I 

Kabul edilir bir özürii olmadığı halde kontrol I 
muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirti- I 
leıı talihten sonraki ay başına kad,ar yaptıran- I 

,'yan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muaye- I 
nesi için belirtilen tarihten sonraki ay başından I 
başlanarak kesilir. Şu kadar ki, kontrol muaye- I 
nesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen ta- \ 
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rihten bağlıyarak üç ay içinde yaptıran ve ma
lûllük halinin devam ettiği tesbit edilen sigor
talının malûllük aylığı, ödemenin kesildiği ta
rihten başlanarak verilir. 

Kontrol, muayenesini Kurumun yazılı bildiri
sinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra 
yaptıran ve malûllük halinin devam ettiği tesbit 
edilen sigortalının malûllük aylığı, rapor tari
hinden sonraki ay başından başlanarak ödenir. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz isti-
yen?. Yok. Madde ile ilgili verilmiş bir önerge 
de mevcut değildir. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler.., 57 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden başlaması 
MADDU 58. — Malûllük aylığı almakta iken 

sigortalı olarak çalışmaya başlıyanlarnı malûllük 
aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten başlı-
yarak kesilir. 

Yukarı ki fıkraya göre malûllük aylıkları ke
silenlerden işten ayrılarak malûllük aylığı veril
mesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, kon
trol muayenesine tabi Ulutulmak ve malûllüğü
nün devam ettiği anlaşılmak şartiyle, eski ma
lûllük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten 
sonraki ay başından başlanarak ödenmeye baş
lanır. Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazı
lı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı 
hesaplanır ve bu aylık önce bağlanan malûllük 
aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üze
rinden ödeme yapılır. 

BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz isti-
yen?... Yok. Maddeyi yazılı ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.., Kabul et
miycnler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI. 
Yaşlılık sigortası 

Sağlanan yardımlar 
MADDE 59.*— Yaşlılık sigortasından sağla

nan yardımlar şunlardır.: 
Sigortalıya : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

BAŞKAN — 59 nen madde üzerinde söz is-
tiyeııl Yok. Maddeyi yazılan ve okunan şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
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Yaşlılık aylığından yararlanma şartları I 

MADDE 60. — A) Yaşlılık aylığından ya
rarlanabilmek için, sigortalının : 

a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldur
muş olması, 

b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması, 
c) En az beşbin günlük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları primi ödemiş olması, 
şarttır. 
B) Yukarıki (b) ve (c) bendlcrinde yazılı 

şartlardan birini veya her ikisini yerine getirme
miş olmakla beraber sigortalılık süresi 15 - 34 
yıl olan ve her yıl için ortalama en az 150 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağ
lanır. 

C) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış 
olduğu tesbit edilen sigortalı da, yukarıki (A) 
veya (B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlı
lık aylığından yararlanır. 

BAŞKAN — 60 ncı madde üzerinde söz isti-
yen?. Yok. Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etraiyen-
ler... 60 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş
larımız var mı? Oylama muamelesi bitmiştir. 
Lütfen kupaları kaldırınız. 

Aylığın hesaplanması 
MADDE 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkra

sında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık ay
lığı bağlanmasına hak kazanan ve geçindirmek
le yükümlü olduğu kimsesi bulunan sigortalıya 
işten ayrıldığı tarihten önce Malûllük, Yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on tak
vim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç 
tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yı
lma göre bulunacak ortalama yıllık kazancının 
% 50 si, geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi 
bulunmıyan sigortalıya da % 40 ı oranında yıl
lık yaşlılık geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigorta
lının ortalama yıllık kazancı da yukarki fıkraya 
göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az Malûllük, Yaşlılık 
ve ölüm Sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutula
cak ortalama yıllık kazancı prim ödediği tak
vim yılları esas alınarak tesbit edilir. I 

17 . 9 . 1963 O : 1 
60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık 

geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yu
karıki oranlardan, sigortalılık süresinin 34 yıl
dan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme ya
pılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

60 dan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalı
nın yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara gö
re tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra 
doldurmuş bulunduğu her tanı yaş için % 1 artı
rılarak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık' yaşlılık gelirinin, oniki-
dc biridir. 

BAŞKAN — 61 nci madde üzerinde söz isti-
yent Buyurun Sayın Baykaın. 

SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarını, 55 nci maddede kabul buyurdu
ğunuz «geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi 
bulunan» ibaresinin kaldırılması hususu burada 
tekrar edilmiş bulunuyor. Aynı esbabı mucibe 
ile bir suiistimale yol açmaması, bir adaletsiz
liğe sebebolmaması ve komisyonun da ayrıca 
üzerinde durduğu şekilde böyle bir tefrikte de 
fayda bulunmadığı mülâhazası ile 61 nci mad
dede aynı şekilde 1 nci fıkrasında yer alan 
«ve geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi bu
lunan» ibaresi ile daha aşağıdaki «geçindirme 
ile yükümlü olduğu kimsesi bulunmıyan sigor
talıya da % 40 oranında» kısmından % 40 iba
resinin kaldırılmasını teklif ediyorum. Bu şekli 
ile kabul buyurduğunuz 55 nci madde ile de pa
ralellik teşkil edecek şekilde, maddenin bu iba
relerden yoksun olarak kabul edilmesini rica 
ediyorum. Yalnız. Sayılı Komisyon, bilmiyorum 
fikirlerinde ısrar ediyorlar mı? Biraz sonraki 
maddelerde bu husus bulunacak ve orada ısrar 
edeceğiz, demişlerdi. Eğer o haldelerse, bilmi
yorum. Hükümetin de ne düşündüğünü ayrıca 
öğrenmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Dizman, buyurun. 
H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, 61 nci madde gereğince yaşlılık si
gortası aylığının hesaplanmasında son 10 tak
vim. yılının en yüksek kazancına ait 7 yıllık 
kazancının ortalaması esas tutulmaktadır. 
Emekli Sandığı mevzuatında da prensibolarak, 
tamamen aynı sayılabilecek bu sistem uygulan
maktadır. Onda da son maaş emekli aylığının 
bağlanmasına esas tutulmaktadır. Her iki mev
zuatımızda da sigortalının ödediği primler de
ğil, yaşlılık haline geldiği andaki kazancı ken-
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dişine bağlanacak aylığa esastır. Bu sistemin 
mucidi, şüphesiz ki, biz değiliz. Fakat her kim 
icadetti ise, dahiyane bulunmuş, kurnazca 
keşfedilmiş, fakirin hakkını zengine veren, kü
çüğün parasını büyüğün istikbalinin teminatı 
haline getiren bir sistemdir. Halbuki sigortada 
esas çalışan ve çalıştıranın, çalışan hesabına 
verdiği primlerin muayyen bir devre zarfında 
faizi ile birlikte toplamının ortalama yaş haddi 
ve diğer istatistikî malûmatların verdiği netice
lere göre ömrünün bakiye kısmında kendisine 
geri verilmesinden ibarettir. 

Son kazancın esas tutulmasmdaki haksızlığı 
bir~misal ile şöylece arz edebilirim. Misali maaş 
üzerinden vereceğim. 15 lira asli maaşla işe 
başlıyan bir kâtip 40 lira asli maaşla ancak 
tekaüd olabilir. Bu zamana kadar biriktirdiği 
parayı bugünkü maaş seviyemizden hesabede-
ce'k olursak, ödediği kesenek ve karşılığı, ta-
kibeden yıl babından itibaren, buma yüzde 5 
faizi de ilâve etmek suretiyle, 30 yıllık hiz
meti sonunda takriben 50 bin lira civarında 
olacaktır. 35 lira ile işe başjlıyan ve 150 liraya 
kadar yükselmiş bir memurun ise, deminki 
hesaba 'göre, takriben 120 bin lira civarında 
parası birikmiş olacaktır. Halbuki mevzuatı-
mııza göre - misalimi emeklilikten veriyorum, 
buna da teşmil edeceğim biraz sonra - 40 lira asli 
maaş üzerinden tekaüdolan, 30 'senelik bir me
mur 9 500 11 rai kadar ikramiye, 397,50 lira 
emekli aylığı alır. 150 lira asli maaşla tekaüdo
lan bir memurun 32 bin küsur lira ikramiye, 
1 350 lira kadar emekli aylığı alması lâzımge-
lir. Birbirlerine misbet •ettiğimiz zaman görüle
cek ki, emekli ikramiyesi çıktıktan sonraki 
bakiye birikmiş parasının 40 lira asli maaşla 
tekaüdolanda onbinde birinden daha az, yüz-
binde '98 i kendisine emekli aylığı olarak öde
nir. 150 lira asli maaşla tekaüdolan bir kim
seye ise, birikmiş parasının yüz'binde yüz ellido-
ku'ZU nisbetinde emekli aylığı bağlanır. Şu 
hale göre, eğer büyük maaş nisbeti ortalanıa 
yaş haddi (hesaplarına uygun olarak mütalâa 
edilirse, küçük memur, 'biriktirdiği parasın
dan yüzde elli daha noksan emekli aylığı alır. 
Eğer küçük memurun - nisbeti istatistikî bil
giler 'sonucu tesbit edilmiş ' olarak kabul edi
lirse - bu defa büyük memur da kendi hakkın
dan yüzlde ©İlli fazla alır. Bu sistem yeni feamunu-
muzda biraz ta'hfif edilmiştir. En son kazanç 
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değil, son on takvim yılındaki yedi yıllık ka
zanç esas alınmıştır. Çalışma müddeti vasati 30 
sene kabul edilirse, üçte bir nisbetinde sistem 
taihlfif edilmiş demektir. Acaba demimki verdi
ğim rakamlar, işçi hayatında da aynen vâki mı? 
Şüphesiz daha fazlası ile... Zira ilk kademe 
memur maaşı üçyüz liradan haşlar, (yüzde 
35 1er hariç) son kademe ikibin lirada biter. 
Aradaki nisbet 'altı mislidir. Alt ve üst kademe 
arasındaki nisbet azaldığı nisbette emekli ay
lığı bağlanmasındaki adaletsizlik de azalır. Hal
buki, işçi mevzuunda bu hadler daha kabarık
tır. Altı lira yevmiye alan 'bir şahıs ayda İSO 
lira, yüz lira yevmiye .alan bir şahıs ise ayıda 
üçbin lira kazanır. Alt ve üst 'basamaklar ara
sındaki mesafe 16 - 18 kattır. Diğerinde altı 
kat olduğu halde, yüzde 50 bir adaletsizlik do
ğurursa alt ve üst basamaklar 'arasındaki had 
16 misli olunca doğuracağı adaletsizlik şüphe
siz ki daha fazla olur. Onun için isterdim ki 
Sayın Çalışma Balkanımız bu meselede biraz 
daha tetkikte bulunmuş olsun ve nihayet emekli 
mevzuumuzun topuna birden ışık tutacak; za
yıfın, fakirin, küçüğün hakkının büyüğe (git
mesine mâni olacak yeni bir sistemi buraya ge
tirsin. 

Bunun temin edilmesi için bir takrir tak
dim etmekteyim ve 'bunda maddenin komisyo
na iadesi ile, arz ettiğim sistemi esas tutam bir 
şekilde yeniden kaleme alınmasını temenni et
mekteyim. Bir şahsın en son kaızancı ile müte
nasip bir yaşama seviyesinden ayrılmamasını 
temin için son kazancın esas alındığı iddiası ileri 
sürülebilirse de, zaten kazancı ile emekli aylığı 
arasındaki nisbetf birbirinden yarıya yakın bir 
nisbette uzak olmakla hu iddiayı samimî 'ola
rak kabul etmek mümkün değildir. Bu itibarla 
takririmin kabulünü istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili olarak verilmiş 
bulunan... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Sayın Başkanım maddeyi 
önergelerle birlikte komisyon geri istiyor. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi önergelerle 
birlikte geri istiyor. Komisyonun talebi üzerine 
madde iade edilmiştir, önergeler de bu meyanda 
verilecektir. 

— 371 — 
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Aylığın başlangıcı 

MADDE 62. — Sigortalı olarak çalıştığı iş
ten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve 
yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu is
teğinden sonraki ay başından başlanarak yaşlı
lık aylığı bağlanır. 

Erken yaşlanmış olması dolayı siyi e yaşlılık 
aylığına hak kazanan sigortalının bu husustaki 
raporunun tarihi, yazılı isteğini takibeden tak
vim ayından sonraki bir tarih ise, yaşlılık ay
lığı, raporun tarihinden sonraki aybaşından 
başlanarak verilir. 

Yukarı ki fıkralara göre aylığının ödenmesi
ne başlanacağı tesbit edilen tarihte Hastalık Si
gortasından geçici iş göremezlik ödeneği almak
ta olan sigortalının yaşlılık aylığı geçici iş gö
remezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği 
tarihten sonraki ay başından başlar. Şu kadar 
ki, bağlanacak yaşlılık aylığı sigortalının Has
talık Sigortasından almakta olduğu geçici iş 
göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla 
ise, aradaki fark, yukardaki fıkralara göre tcs
bit edilecek tarihten başlanarak verilir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

Aylığın kesilmesi ve yeniden başlaması 
MADDE 63. — Yaşlılık aylığı almakta iken 

sigortalı olarak çalışmaya başlıyaıılarm yaşlılık 
aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. 

Yukarıki fıkraya göre yaşlılık aylıkları ke
silenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı veril
mesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski 
yaşlılık aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten 
sonraki ay ba'şmdan başlanarak ödenir. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı 
istek tarihlerine göre yeniden yaşlılık aylığı he
saplanır ve bu aylık önceden bağlanan yaşlılık 
aylığından çoksa hesaplanan yeni aylık üzerin
den ödeme yapılır. 

BAŞKAN — 6o ncü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi yazılan ve okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Toptan ödeme 
MADDE 64. — Sigortalı olarak çalıştığı iş

ten ayrılan ve malûllük veya yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanamıyan : 

a) 55 yaşını doldurmuş kadın sigortalıya, 
1)) 60 yaşını doldurmuş erkek sigortalıya, 
c) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken 

yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, 
Kendisinin ve işverenlerinin ödediği Malûl

lük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primlerinin 
toplamı, yazılı isteği üzerine, toptan ödeme şek
linde verilir. 

BAŞKAN — 64 ncü madde hakkında söz isti-
yen? Yok. Maddeyi okunan ve yazılan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. .Kabul edenler... Etmi-
yenler... Aynen kaimi edilmiştir. 

BÖLÜM - VI1 
Öl tim Sigortası 

Sağlanan yardımlar 
MADDE 65. — Ölüm Sigortasından sağla

nan yardımlar şunlardır : 
a) ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana 

ve babasına aylık bağlanması, 
b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana 

ve babasına toptan ödeme yapılması, 
e) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşı

lığı verilmesi. 
BAŞKAN — 65 nci madde üzerinde söz isti-

yen? Yok. Maddeyi okunan ve yazılan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Utmi-
yeııler... Aynen kabul edilmiştir. 

Hangi sigortalıların hak sahiplerine aylık 
bağlanacağı 

MADDİM 66. — 
a) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta 

iken, yahut yazılı olarak istekte bulunup malûl
lük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak ka
zandıktan sonra ölen, 

b) Bağlanmış bulunan yaşlılık aylıkları, 
sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle 
kesilmiş durumda olanlardan ölen, 

e) Bağlanmış bulunan malûllük aylıkları 
sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle 
kesilenlerden malûllük aylığı alma hakkını yi
tirmiş durumda olduğu kontrol muayenesi so
nunda tesbit edilmeden ölen, 

d) ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri si
gortalı bulunan ve her yıl için ortalama olarak 
en az 150 gün veya toplanı olarak 1 800 gün 
Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi 
ödemiş bulunan, 

Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık 
bağlanır. 
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BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz- isti- i 

yen? Yok.. Maddeyi yazılan ve okunan şekli ile 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Aylığın hesaplanmassi 
MADDE 67. — Sigortalının ölümü halinde, 

hak sahibi kimselerine 'bağlanacak aylığın tes
pitinde : 

a) Sigortalının 'almakta olduğu veya bağ
lanmasına hak ka-zammış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandık
tan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması 
sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tari
hine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre 
tesbit edilecek aylık, 

c) En az beş yıldan 'beri «igortalr olan.ve 
her yıl için ortalama olarak en az 150 gün veya 
toplam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigorta-
1nun ölüm tarihinden önce, ımâlûlJük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim 
yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutar
ları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına 
göre ibulunacak ortalama yıllık kazancının %50 
isi üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin oniki-
de biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına-

muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlan
mış veya aylık (bağlanmasına hak kazanmış ise, 
(a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek ay
laklarda, bu hal nazara lalınmadan sigortalıya 
bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigorta
lının ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına göre 
hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllak malûllük gelirinin hesabına esas tu
tulacak ortalama yıllık kazanç, prim ödediği 
takvim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 
için istekte 'bulunmamış olan sigortalının 60 
tan yukarı yaşlarda ölümü halinde (e) fıkrasına 
göre hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada belir
tilen oran 60 yaşından sonra doldurmuş olduğu 
her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit olunur. 

İV. Ö. 1963 Ö : İ 
BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz isti-

yen? Yok. Maddeyi yazılan ve okunan şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde aynen kaibul edilmiştir. 

Eş ve çocuklara <aylık bağlanması 
MADDE 68. — Sigortalının ölümün'de, 67 nci 

madde gereğince tesbit edilecek aylığın ; 
A) Dul karışana % 50 si, aylık alan çocuğu 

bulunmayan dul karısına üçte ikisi, 
B) Sigortalı eşinin ölüm tarihinde çalışa

mıyacak durumda malûl veya 60 yaşım doldur
muş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 50 si, gelir talan 
çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya 
üçte ikisi, 

C) 
a) 18 yaşını doldumnamış, 
b) Ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, 

yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dol
durmamış 

c) . yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak 
durumda malûl, 

Çocuklarının her birine •% 25 i, bu çocuklar
dan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız 
kalanların her birine % 50 si, 

Oranında aylık bağlanır. 
Sigortalının ölümünden önce, sigortalı tara

fından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi dü
zeltilmiş yahut (babalığı hükme bağlanmış ço
cukları ile ölümünden sonra doğan çocukları da, 
bağlanacak aylıktan yukarda belirtilen esas
lara göre yararlanırlar. 

Bu aylıklar, çocuğun, 18 yaişını, ortaöğrenim 
yapuyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 
25 yaşını doldurmasına, çalışmıyacak durumda 
malûl sayılarak aylık verilen çocukların aylık
ları ise, 101 nci madde hükmü saklı kalmak 
şartiyle ölümleri tarihine kadar dev'am eder. 

Yukarıda yazalı yaşları doldurdukları tarih
lerde çalışamıyacak durumda malûl olan çocuk
ların aylıkları bu yaşları doldurduktan sonra 
da kesilmez. 

Sigortalı babanın ölümü tarihinde, ana ve 
babaları arasında evlilik bağlantılı 'bulunmıyan 
çocuklarla, sigortalı babanın ölümü tarihinde 
evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları 
sonradan evlenen çocuklara bağlanacak aylık 
oranı % 50 ye yükseltilir. 

D) Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak 
aylıkların yıllık toplamı, sigortalıya ait aylığın 
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yıllık tutarını .geçemez. Bunun aşılmaması için, I 
gerekirse, hak sahibi kimselerin 'aylıklarından 
orantılı olarak indirmeler yapılır. 

E) . Sigortalının dul karısı ve kız çocukları 
evlenirlerse aylıkları 'kesilir. 

Aylığın kesilmesine yol iaçan evlenme son 
'bulunca aylık tekrar bağlanır. 

Şu kadar ki, kız çocuklara aylık ödenebilmesi 
için yukarıki fıkralarda belirtilen yaş (hadleri 
saklıdır. ' . 

(Boşanan veya dul kalan eş veya kız çocuk
lar ikinci eşlerinden de aylık 'almaya hak kaza- I 
nırlarsa bu aylıklardan fazla olanı lödenir. 

BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz is
teyen? Buyurunuz Komisyon adına Sayan Bak-

şık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — Efendim 23 ncü madde 
ile (bu 68 nci madde anasında aynılık vardır. 
23 ncü madde müzakere edilirken Sayın Tur
han Bilgin arkadaşımız, maddenin terkibine 
dokundu, buna Komisyon katıldı. Bu itibarla 
23 ncü maddeyi Komisyon ıgeri aldığına göre 
68 nci maddenin de Komisyonca geri lalmması 
lâzımdır. Bu itibarla maddeyi geri almak isti
yoruz. 

BAŞKAN — Mıadde, Komisyonun talebi 
üzerine geriverilmıiştir. 

Ana ve babaya aylık bağlanması 
MADDE 69. — Sigortalının ölümü tarihin

de eşine ve çocuklarına bağlanması gereken ıay-
•liiklaunn toplamı, sigortalıya ait aylıktan aşağı 
olursa, artanı, eşit hisseler halinde, geçiminin 
sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana 
ve babasına aylık olarak verilir. Ancak,bunla-
rın herbirinin hissesi sigortalıya ait aylığın 
% 25 ini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarıma 
bağlanabilecek 'aylıkların toplamı, sigortalıya 
ait (aylıktan aşağı değilse ana ve babanın aylık 
bağlanma haklan düşer. 

BAŞKAN — 69 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Maddeyi okunan ve yazılan şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi-
yenler... 69 ncu madde 'aynen kabul edimiştir. 

Aylığın başlangıcı 
MADDE 70. — Sigortalınan ölümünde ölüm 

sigortasından hak sahibi kimselerine bağ- | 
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lanacak aylıklar, ölümle aylığa hak kazandık
ları tarihten sonraki ay başından başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta ilken 
ölen sigortalınan hak sahibi kimselerinin aylık
ları, sigortalının hak kazandığı son aylık dev
resinin sona erdiği tarihten başlar. 

BAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz isti-
yeııl Yok. Maddeyi okunan ve yazılan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Toptan ödema 
MADDE 71. — ölen sigortalının hak sahibi 

kimselerinden hiçbiri bu kanuna göre ölüm 
sigortasından aylık bağlanmasına hak kaza
namazsa, sigortalımn kendisinin ve iş veren
lerinin ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortaları primleri toplamının : 

A) Dul karısına % 50 si, toptan ödeme 
alacak durumda çocuğu bulunmıyan karısına 
üçte ikisi, 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışa-
mıyacak durumda malûl veya 60 yaşını dol
durmuş olan va geçiminin sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, top
tan ödeme yapılan çocuğu bulunmıyan aynı 
durumdaki kocaya üçte ikisi, 

C) 'Sigortalının ölümü tarihinde : 
a) 18 yaşını doldurmamış, 
b) Orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, 

yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldur
mamış, 

c) Yaşları ne olunsa olsun çalışamıyacak 
durumda malûl, 

Çocuklarının her birine % 25 i, ıbu çocuk
lardan sigortalının ölümü ile anasız ve baba
sız kalanlar ile sigortalı babanın ölümü tari
hinde ana ve babaları arasında evlilik bağ
lantısı bulunmıyan çocukların har birine % 50 si, 

Toptan ödeme şeklinde verilir. 
Sigortalının ölümünden önce, sigortalı tarafın

dan evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltil
miş, yahut babalığı hükme bağlanmış çocuk
ları da, yapılacak toptan ödemeden yukarda 
belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

D) Hak sahibi -eş ve çocuklara yapılacak 
toptan ödemelerin toplamı toptan ödenecek 
miktarı geçemez. Bunun aşılmaması için, ge
rekirse, eş ve çocukların hisselerinden orantılı 
olarak indirmeler yapılır. 
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E) Sigortalının ölümü tarihinde asine ve 

çocuklarına yapılacak toptan ödemelerin top
lamı, toptan ödenecek miktardan aşağı olursa, 
artanı, eşit hisseler halinde, geçimi sigortalı 
tarafından sağlandığı belgelenen ana ve ba
basına verilir. Ancak, 'bunların her birinin 
hissesi % 25 i gaçemez. 

F) Yukarıki esaslara göre toptan ödeme 
yapıldıktan sonıta kalıntı olunsa, sigortalının 
ölümünden sonra doğacak çocuklarına da bu 
madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) —• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — 68 nci maddedeki mülâ
hazalar 71 nci maddede de geçmektedir. 71 nci 
maddenin de komisyona iadesini istiyoruz. 

BAŞKAN—• 71 nci maddenin komisyona 
iadesini istiyorsunuz? Komisyonun talebi üze
rine 71 nci madde komisyona iade edilmiştir. 

Prim alınması 
MADDE 72. —• İş kazalariyle meslek hasta

lıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarının gerektirdiği (her türlü yar
dım ve ödemelerle har çeşit yönetim giderle
rini karşılamak üzere, Kurumca bu kanun hü
kümlerine göre prim almır. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi yazılan ve okunan şekli ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenLer... Kabul 
etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Prim oranlan 
l^TADDE 73. — 
A) Tarifesine göre tesbit edilecek iş kaza

lariyle meslek hastalıkları sigortası priminin 
tamamı işverenler tarafından verilir. 

B) Hastalık sigortası primi, sigortalının 
kazancının % 8 d dir. Bunun % 4 ü sigortalı 
hissesi, % 4 ü de işveren hissesidir. 

C) Analık sigortası primi, sigortalının 
kazancının % 1 i dir. Bu primi vermekle yalnız 
işveren yükümlüdür. 

D) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi, sigortalının kazancının % 11 i dir Bu
nun % 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da işveren 
hissesidir. 

17 . 9 .1963 O : 1 
BAŞKAN — 73 ncü madde üzerinde söz is-

tiyen? Buyurunuz Sayın önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş

lar; 73 ncü maddede ben yalnız hastalık sigorta
sı primine temas edeceğim.. Malûm olduğu üzere 
bugüne kadar prim olarak alınan paraların mec
muu sigortalı kazancının % 18 i idi. Bu bütün 
hastalık, analık, ihtiyarlık, maluliyet, kaza, hep
sini içine alıyor. 

Şimdi, burada hastalık sigortası primi % 4 
iken % 8 e çıkarılıyor. Yani sigortalının eş ve 
çocuklarına sağlanacak sağlık hizmeti için prim 
% 4 artırılmıştır. Yalnız arkadaşlar, bir an için 
şöyle düşünelim: Bugün 150 - 200 lira maaşlı 
bir sigortalı işçi çocuklarını, bu kanun tatbik 
edilmeden veya şu anda doktora götürüp mua
yene ve tedavi ettirebiliyor mu, yoksa muayene 
ve tedavi için Devlet hastanesine mi götürmekte
dir? Takdir buyurursunuz ki, 150 - 200 lira maaş 
alan bir sigprtalı işçi, insan haysiyetine yaraşır 
bir hayat seviyesinde yasıyamamaktadır. Bunun 
için biliyorsunuz, bunlara vergi tarh edilirken, 
asgari yaşama haddi göz önünde tutularak, az 
kazançlı memurlar ve işçiler Kazanç Vergisinden 
muaf tutulmaktadır. Bu husus Anayasanın ru
huna da uygun düşmektedir. 150 - 200 lira ile 
çalışan bir işçi vatandaş 4- 5 çocuk sahibi oldu
ğu takdirde, bu işçi vatandaş ailesine asgari bir 
hayat seviyesi temin etmek imkânından âcizdir. 
Böyle durumda olan bir işçi vatandaş çocukları
nı bugün Devlet hastanesine götürür ve orada 
muayene ve tedavisini yaptırır, Devletin sağlık 
hizmetlerinden yararlanır. Halbuki şimdi biz 
burada ne yapıyoruz? Bu vatandaşlar büyük bir 
sıkıntı içinde iken, asgari bir gıda dahi almak
tan mahrum iken, biz sosyal güvenliği temin ede
ceğiz diye, tutuyoruz Devlet hastanesine çocuğu
nu götüren işçiye kazancının yüzde 4 ü nisbetin-
de bir prim yüklüyoruz. Devletin va'dettiği 
sosyal güvenlik ödevinin, külfetini doğrudan doğ
ruya işçiye yüklüyoruz. Bu husus hiçbir zaman 
Anayasanın ruhuna uygun değildir. Devlet sos
yal güvenliği Anayasa ile vait ödevinin külfetini 
işçinin omuzuna yüklüyoruz. Bu doğru değil
dir. Burada birkaç defa izah ettim. İşçi Sigor
taları Kurumu Kuruluş Kanununun 19 ncu mad
desinin «F» fıkrasına prim kaynakları olarak, 
«Devletin yardımı» diye bir fıkra eklenmiştir. 
Fakat bugüne kadar maalesef Devlet tarafından 
bu yardım yapılmamıştır. 
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Simdi teklifim şu olacak, hastalık sigortası 

primi sigortalı kazancın m % 4 üdiir; bunun % 2 
sini işçi, % 2 sini işveren verecek, eş ve çocuk
ları için tatbik edilecek c/( 4 primi de Devlet ödi-
yecek. Bu şekilde. Anayasanın ruhuna uygun 
olarak, Devletin va'dettiği, sosyal güvenlik ba
kımından, va'dettiği sözü yerine getirilmiş olur. 
Aksi takdirde bugün yine Anayasamızda, Dev
letin vatandaşlara, asgari insan haysiyetine yara
şır bir hayat seviyesi temini hususundaki taahhü
dünü de burada çiğnemiş oluyoruz. Çünkü 1.50 
lira, 200 lira, 300 lira hattâ 400 lira ücret alan 
bir işçi dahi, bugün eğer 3 - 5 çocuklu ise, bu .yük
letilen % 2 dahi olsa, onların lokmalarını almak, 
onlara bir külfet yüklemek olur. Bu itibarla 
önergemi takdim ediyorum, iltifat buyuracağı
nızı ümidederim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik öner
gesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
35 net madde ile sigortalının eş ve çocukların

da hastalık sigortasından faydalanması temin 
edilmiştir. Bunun için de eskiden mevcut hasta
lık priminin % 4 ten % 8 e çıkarılması istenmek
tedir ki, hem işçiye ve hem de işverene büyük 
bir külfet yükletil m ektedir. 

işçi Sigortaları Kurumu Kuruluş Kanunu
nun 1.9 ncu madesinin (F) fırkası, Devletin yar
dım yapmasını âmirdir. Devletin sosyal güven
liği temin için yapacağı yardımın en münasip 
yeri burası olabileceğinden 73 ncü maddenin (B) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

içel 
İhsan Önal 

Madde 73. — (Fıkra) B) Hastalık sigortası 
primi sigortalının kazancının % 4 üdür. Bunun 
% 2 si sigortalı hissesi, % 2 si de işveren hissesi-
dir. Sigortalının eş ve (.'ocuklarının hastalık si
gortası primi sigortalının kazancının % 4 ü ka
dar olup, bu prim tutarı Devlet tarafından öde
nir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OEÇIOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (izmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — l)eğişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 
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İHSAN ÖNAD Oİçel) —Efendim, işçi vSİ-

gortaları Kuruluş Kanununun 19 ncu maddesi 
ile Devletin yapacağını va.adettiği yardım ne 
olacaktır? Bu hususta bilgi verebilirler mı? 

OALIŞMA BAKANİ: BÜLENT EOEVlT 
(Ankara) —Süz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Efendim, bu hususta Hükümet 
görüşünü daha önceki konuşmalarımda arz et
mişimi. Şimdilik sosyal sigortalardan nüfusu
muzun -çok küçük bir organı yararlanmakta
dır. Bu dununda, Devlet, vergi yolu ile top
ladığı paralarla sosyal sigortaya yardım, ettiği 
takdirde, bu .sigortalardan fayda lan mıyan kim
selerin omuzlarına da sigorta.'masraflarından bir 
kısmını yükletmiş olacaktır ve asıl adaletsizlik 
o zaman doğmuş olacaktır. Devletin bu -sosyal 
sigortaların .masrafıma katılma mecburiyeti an
cak bu sigortalardan büyük bir vatandaş ço
ğunluğu yararlanır lıale .geldiği zaman müm
kün, mâkul ve âdil olacağı kanaatindeyiz. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bakandan bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
BRFET AKBOY (Ordu) — Bu kanunun ah

kâmı içinde, Hükümete talımil etmiş olduğu 
•bir vazifenin ifası hususunda, her hangi bir es
babı. mucibe getirmeden vergi tarh etmeye im
kân var mıdır? 

OALIŞMA BAKANI BÜLENT HCEVİT 
(Devamla) — Efendim, bu mükellefiyet bugün 
yüklenilmiş değildir, işçi .Sigortaları Kurumu, 
kurulduğu andan itibaren vardır. Şimdiye 
'kadar da bunun Devlet taraifındaıı böyle bir 
yardımda bulunul mamasın a itiraz vâki olma
mıştır. iSayım arkadaşımızın Çalışma Bakanlığı 
Müsteşarı bulunduğu sırada da bu durum bu 
şekilde devam etmekte idi. Biz kanaatimizi 
söyledik, ancak, 'kanundaki hükme göre, bü
yük vatandaş çoğunluğusigortala rd an yarar
lanır 'hale geldiği zaman uygulanabilecektir 
kanaatindeyiz. Kaldı ki, yine daha önce arz 
etmiştim, . bugün sosyal sigortaların bir kısım 
yükü Devletin omuzlarına aktarılmak istendi
ği takdirde, Devlet bunu taşımakta güçlük çe
keceği için sosyal sigortalarda aksamalar ol
ması beklenebilir. 

'Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN —- Maddeyi yazılan ve okunan 

şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet orman işletmelerince ve kereste fab
rika! arın e a yapılmış olan karca m al ara ait 195:'), 
10T>4, 1955, 1956, 1957, 1.958 ve 1959 yılları l>i-
ifıoçoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki 
'hakkındaki kanun, tasarısı için yapılan a.çık oy
lamaya "200 arkadaşımız katılmış olup, 5 ret, 8 
çekinser oya mukabil 187 kabul oy bulunmak
tadır. Gerekli çoğunluk 'sağlanamadığı için 

•acık oylama gelecek Birleşimde yeniden icra 
edilecektir. 

19'b':> yılı Biitçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasına 128 arkadaşımız katıl
mış, 124 kabul, 1 ret, .°> çekinser oy çıkmıştır. 
Gerekli çoğunluk sağlanamadığından açık oy
lama gelecek Birleşimde tekrar edilecektir. 

Sayın arkadaşlar, vakit gecikmiş bulundu
ğundan, Birleşimi 18 Eylül 196i] Çarşamba gü
nü saat il5 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

*>*<t 

5. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğiıı'-
nun, Meclisin açıldığı tarihten bugüne kadar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden yapı
lan masraflarla harice giden Cumhuriyet Sena
tom üyeleri ve milletvekillerinin isimleri ile git
tikleri yerleri ve aldıkları paraların miktarına 
dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sir menin yazdı cevabı (7/367) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1961, 1962, 196.°) senelerinden bugünü kadar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden her 
hangi bir şekilde gerek, harcırah, gerekse1 mas
raf için para alarak her hangi bir teşekkül ve
ya grup veya, Meclis veya Hükümet namına ha
rice kimler gitmişlerdir ve ne miktar yolluk ve 
ne miktar masraf ve ne miktar yevmiye için 
para almışlardır? 

Lütfen yazılı olarak bildirilmesini saygı -ile 
arz vo rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

16 . 9 . 196.°> 
Rayın Aziz Zeytinoğlu 

Eskişehir Milletvekili 
17 . 7 . 1963 tarihli yazılı sorunuz cevabıdır: 
Meclisin açıldığı tarihten bugüne kadar Tür

kiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden yapılan 
masraflarla, harice giden Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ve milletvekillerinin isimlerini, gittikleri 
yerleri ve aldıkları paraları gösterir liste ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 
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1961 

Adı ve soyadı, (Seçim çevresi) 

Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
Mehmet Yavaş (Aydın Milletvekili) 
Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (istanbul Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekiil) 
Fethi Ülkü (Tunceli Milletvekili) 
Yusuf Ziya Yücebilgin (Zonguldak Milletvekili) 
Celâl Tevfik Karasapan (A. Karahisar Senatörü) 
Celâl Brtuğ (Elâzığ Senatörü) 
Sabahattin Adalı (Hatay Senatörü) 

Seyahat tarihi 

20 - 23 . 
15 - 18 . 
14 - 20 . 
14 - 20 . 
14 - 20 
14-20 
14 - 20 
14 - 20 . 
14 - 20 . 
14 - 20 . 
14 - 20 . 
14 - 20 

11 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1961 
. 1961 
1962 
1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

F. 

453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 

M. 

21 
21 
21 
21 
2.1 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

1962 

Kasım Gülek 
Kasım Gülek 
Kasım Gülek 
Kasım Gülek 
Kasım Gülek 
Kasım Gülek 
Kasım Gülek 
Kasım Gülek 
Kasım Gülek 
Muhlis Ete 

(Adana Milletvekili) 
(Adana Milletvekili) 
(Adana Milletvekili) 
(Adana Milletvekili) 
(Adana Milletvekili) 
(Adana Milletvekili) 
(Adana Milletvekili) 
(Adana Milletvekili) 
(Adana Milletvekili) 

(Ankara Milletvekili) 
Mehmet Yavaş 
Mehmet Yavaş 
Mehmet Yavaş 
Mehmet Yavaş 
Mehmet Yavaş 
Cihat Bilgehan 
Cihat Bilgehan 
ismail Ertan 

(Aydın Milletvekili) 
(Aydın Milletvekili) 
(Aydın Milletvekili) 
(Aydın Milletvekili) 
(Aydın Milletvekili) 
(Balıkesir Milletvekili) 
(Balıkesir Milletvekili) 

(Denizil Milletvekili) 
ismail Ertan (Denizil Milletvekili) 
Atıf Şohoğlu (Denizli Milletvekili) 
Atıf Şohoğlu (Denizli Milletvekili) 
E. Gazi Sakarya (Eskişehir Milletvekili) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane Milletvekili) 
Cihad Baban (istanbul Milletvekili) 
Cihad Baban (istanbul Milletvekili) 
Fahrettin Kerim Gökay (İstanbul Milletvekili) 
Fahrettin Kerim Gökay (istanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (istanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (tstanfbul Milletvekili) 

28 . 3 
13 -
6 -
1 -
9 -
16 -
15 -
14 -
13 -
15 -
21 -
15 -
13 -
17 -
16 -

19 . 4 
20 - 10 

11 -
11 -
11 -
11 -

19 . 4 
19 . 4 
19 . 4 

18 . 10 
28 . 3 

13 -
4 -
11 -

- 8 . 
19 . 
9 . 
7 . 
11 . 
26 . 
20 . 
18 . 
19 . 
19 . 
25 . 
29 . 
19 . 
21 . 
28 . 
- 2 . 
- 3 . 
18 . 
18 . 
18 . 
18 . 
- 2 
- 2 
- 2 
- 3 . 
- 1 -
19 . 
7 . 
15 . 

4 
5 
6 
7 
9 
9 
11 
12 
1 
4 
o 
ı") 

4 
5 
6 
9 
5 
11 
10 
10 
10 
10 
. 5 
. 5 
. 5 
11 
4 
5 
3 
4 

. 1962 
1962 
1962 
1962 
1962 

. 1962 
1962 

. 1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 

453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 

A/ 453 
453 
453 
453 
453 
453 

A/453 
A/453 
A/ 453 
A/453 

453 
453 
453 
453 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
23 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
23 
23 
23 
23 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
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malî yılı 
M. Meclisi B : 138 17 . 9 . 1963 O :1 

Gittiği yer 

Paris 
Paris 
Strasbourg 
Strasbourg 
Paris 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 

Nakil vasıtası Zaruri mas-
Yevmiyesi masrafı raflar 
Lira K. Lira K. Lira K. 

1 536 
1 536 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 

5 393 
3 602 
3 420 
3 420 
3 602 
3 420 
3 420 
3 420 
3 420 
3 420 
3 420 
3 420 

Toplam 
Lira K 

6 929 
5 138 
5 724 
5 724 
5 906 
5 724 
5 724 
5 724 
5 724 
5 724 
5 724 
5 724 

malî yılı 

Paris -
Paris -
Paris 
Paris 
Brükse 

Venedik 
Viyana 

L 
Strasbourg 
Paris 
Paris 
Strasbourg 
Lâhey 
Strasbourg 
Paris -
Paris -

Viyana 
Viyani 

Kolanda 
Strasbourg 
Roma 
Riıo de 
Paris 
Berlin 
Paris 
Berlin 
Roma 
Roma 
Roma 
Rio de 
Paris 
Paris 

Jiam'ero 

.Taın'ero 

Strasbourg 
Strasbourg 

6 912 
4 032 
2 304 
4 032 
1 728 
6 336 
3 456 
2 880 
4 032 
2 880 
2 880 
8 640 
4 032 
2 880 
6 336 
8 064 
10 368 
4 608 
768 

4 608 
768 

8 064 
8 064 
8 064 
11 520 
2 880 
4 032 
2 304 
2 880 

7 046 
5 394 
5 394 
5 394 
5 340 
5 394 
5 394 
5 394 
5 374 
5 432 
4 094 
4 399 
5 394 
5 432 
4 872 
3 880 
21 841 
5 394 

5 394 

3 880 
3 880 
3 880 
21 841 
5 394 
5 394 
5 646 
5 874 

95 

321 

Ek. 

Ek. 

14 279 
9 426 
7 698 
9 426 
7 068 

11 730 
8 850 
8 274 
9 406 
8 312 
6 974 

13 039" 
9 426 
8 312 

11 208 
11 944 
32 209 
10 002 

768 
10 002 

768 
11 944 
11 944 
11 944 
33 361 

8 274 
9 426 
7 950 
8 754 

95 

379 
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Adı ve soyadı, (Secim, çevresi) 

Oğuz Oran ( İs tanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İstın d mi Milletvekili) 
Oğuz Oran ( İs tanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (Istanlbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İs tanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran ( İ s tanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İstanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İs tanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İs tanbul Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci ( izmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Ilışan Şeref Dura (Kastamonu Milletvel 
İhsan Şeref Dura (Kas tamonu Milletvel 

çili) 
di i) 

İhsan Şeref Dura. (Kastamonu Milletvekili) 
İhsan Şeref Dura (Kastamonu Milletvel 
İhsan Şeref Dura (Kas tamonu Milletvel 
Hurrem K u b a t (Manisa Milletvekili) 
Hur rem K u b a t (Manisa Milletvekili) 
Hur rem K u b a t (Manisa Milletvekili) 
Hur rem Kuba t (Manisa Milletvekili) 
Hur rem Kuba t (Manisa Milletvekili) 
Adnan K a r a k ü ç ü k (Maraş Milletvekili) 
Adnan K a r a k ü ç ü k (Maraş »Milletvekili) 
Mahmut Vural (Sivas Milletvekili) 
Mahmut Vural (Sivas Milletvekili) 
Vahap Kışoğlu (Tunceli Milletvekili) 
V a h a p Kışoğlu (Tunceli Milletvekili) 
Fe th i Ülkü (Tunceli Milletvekili) 
Fe th i Ülkü (Tunceli 'Milletvekili) 
Fe th i Ülkü (Tunceli Milletvekili) 
Fethi Ülkü (Tunceli Milletvekili) 
Fe th i Ülkü (Tunceli Milletvekili) 
Fe th i Ülkü (Tunceli Milletvekili) 
Yusuf Ziya Yücebilyin (Zonguldak Milh 
Yusuf Ziya Yücebilgin (Zonguldak Milh 
Yusuf Ziya Yücebilgin (Zonguldak Milh 
Yusuf Ziya Yücebiljjin (Zonguldak Milh 
Yusuf Ziya Yüeebilınn (Zonguldak Milh 

çili) 
çili) 

d vekili) 
' tvekili) 
d vekili) 
t vekili) 
t vekili) 

Seyahat t a r ih i 

19 -
1 -

18 -
28 . 6 
29 . 8 

Ki -
20 . 10 

Ki -
13 -
12 -
18 -
14 -
10 -
16 -
17 -
20 -
Ki -
\i) -

4 -
16 -
16 -

6 -
13 -
17 -
27 -
16 -
15 -
18 -
11 -
11 -

19 . 4 
18 . 10 

11 -
11 -
8 -

13 -
17 -

(i -
16 -
13 -
11 -
13 -

29 . 8 
16 -
16 -

80 
4 

19 
- 1 
- 4 
26 

- 3 
19 
19 
14 
19 
16 
13 
26 
20 
28 
18 
19 

6 
26 
18 

8 
19 
20 
29 
18 
17 
19 
18 
18 
2 

. 8 . 
22 
18 

6 
19 . 
4)2 

8 . 
26 . 
19 . 
15 . 
19 . 

o 

26 . 
19 . 

. 4 

. 5 

. 5 
7 

. 9 
9 
11 
12 
1 
-> 
5 
(i 
7 
9 

10 
11 
12 
1 
7 
9 
11 
12 
1 

10 
11 
12 
6 
1, 

10 
10 
5 . 

11 . 
10 
10 
4 
5 
6 
9 . 
9 
1 . 
4 . 
5 . 
9 . 
9 . 
12 

. 1962 

. 1962 

. 1962 
1962 

. 1962 
1962 
1962 
1962 
1963 . 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 

F . 

A / 458 
458 
458 
458 
458 
458 

A / 453 
453 
453 
458 
458 
458 
458 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
458 
453 
453 
458 
453 
458 
453 
453 
453 
453 

A / 453 
A / 453 

458 
453 
453 
453 
458 
453 
453 
453 
453 
458 
453 
453 
458 

M. 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
2! 
21 
21 
21 
28 
23 
21 
21 
23 
23 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
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Yevmiyesi 
dittiği yer Lira K. 

Roma 
Paris - Viyana 
Paris •- Viyam 
Dublin 
Paris 
Strasbourg 
Rio de J.amero 
Paris 
Strasbourg 
Paris 
Paris - Viyanı 
Atina - Rodos 
Paris 
Strasbourg 
Schwerzenberg 
Hamburg 
Paris 
Strasbourg 
Paris 
Strasbourg 
Paris 
Paris 
Strasbourg 
Schwerzenberg 
Strasbourg 
Pa ı-is 
Rodos 
Strasbourg 
Paris 
Berlin 
Roma 
Rio de Janero 
Paris 
Berlin 
Cenevre 
Paris - Viyana 
Paris 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Paris - Viyana 
Paris 
Strasbourg 
Paris 

6 912 
2 8,04 
4 082 
2 304 
4 032 
G 836 

10 368 
2 304 
4 082 
1 728 
4 032 
1 728 
2 304 
6 386 
2 804 
2 304 
1 728 
4 082 
"1 728 
6 886 
1 728 
.1 728 
4 032 

. 2 804 
1 728 
1 728 
:i 728 
4 032 
4 608 

768 
8 064 

11 520 
4 608 

768 
2 804 
4 082 
8 456 
1 728 
6 836 
4 032 
2 880 
4 082 
2 880 
6 836 
2 804 

Nakil vasıtası Zaruri mas
ın as rafı raflar Toplam 

Lira K. Lira K, Lira K. 

8 886 
5 8,94 
5 894 
5 948, 
5 894 
5 894 

21 841 
5 894 
5 874 

.10 798 
7 698 
9 426 
8 247 
9 426 

11 730 
32 209 

7 698 
9 406 

8 602 28,2 5 562 
5 894 
1 792 
5 394 
5 894 
5 869 
5 869 
5 894 
5 874 
5 432 
5 394 
5 394 
5 394 
5 874 
4 869 
5 394 
5 894 
1 907 
5 874 
5 894 

Kk. 
8, 880 

21 841 
5 894 

\<)k. 
4 88,4 
5 894 
5 894 
5 894 
5 394 
5 374 
5 874 
5 894 
5 394 
5 8,94 
5 894 

9 426 
• 3 520 
7 698 

J l 730 
8 173 
8 173 
7 122 
9 406 
7 160 

11 730 
7 322 
7 122 
9 406 
8 178, 
7 122 
7 322 
8 635 
9 406 

10 002 
768 

11 944 
88 361 
10 002 

768 
7 J 3 8 
9 426 
8 850 
7 122 

11 730 
9 406 
8 754 
9 426 
8 274 

11 730 
7 698 
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Adı ve soyadı, (Seçim çevresi) 

Yusuf Ziya Yücebilgin (Zonguldak Milletvekili) 
Haydar Tunçkanat (C. Senatosu Tabiî Üye) 
Celâl Tevfik Karasapan (A. Karahisar Senatörü) 
Celâl Tevfik Karasapan (A. Karahisar Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 

(Elâzığ Senatörü) 
(Elâzığ Senatörü) 
(Elâzığ Senatörü) 
(Elâzığ Senatörü) 
(Elâzığ Senatörü) 
(Elâzığ Senatörü) 
(Elâzığ Senatörü) 
(Elâzığ Senatörü) 

(Hatay Senatörü) 
(Hatay Senatörü) 
(Hatay Senatörü) 
(Hatay Senatörü) 
(Hatay Senatörü) 
(Hatay Senatörü) 
(Hatay Senatörü) 
(Hatay Senatörü) 

(Kars Senatörü) 
(Kars Senatörü) 
(Kars Senatörü) 
(Kars Senatörü) 
(Kars Senatörü) 

(Malatya Senatörü) 
(Samsun Senatörü) 
(Samsun Senatörü) 

Celâl Ertuğ 
Celâl Ertuğ 
Celâl Ertuğ 
Celâl Ertuğ 
Celâl Ertuğ 
Celâl Ertuğ 
Celâl Ertuğ 
Celâl Ertuğ 
Sabahattin Adalı 
Sabahattin Adalı 
Sabahattin Adalı 
Salbahattin Adalı 
Sabahattin Adalı 
Sabahattin Adalı 
Sabahattin Adalı 
Sabahattin Adalı 
Turgut Göle 
Turgut Çöle 
Turgut Göle 
Turgut Göle 
Turgut Göle 
Nüvit Yetkin 
Fethi Tevetoğlu 
Fethi Tevetoğlu 
Fethi Tevetoğlu (Samsun Senatörü) 
Fethi Tevetoğlu (Samsun Senatörü) 
Mehmet Ali Demir (Tunceli Senatörü) 

31 
27 

Seyahat tarihi 

13 • 
. 8 -
. 3 
13 -
12 -
3 -
13, 
17 -
10 -
6 -
16 -
18 -
13 -
8 -
24 -
13 -

28 . 6 

31 

31 

20 

2 -
16 -
17 -
13 -
5 -
9 -
16 -
18 -
13 -
. 8 -
5 -

. 8 -
11 -
11 -
. 10 

• 19 . 
• 16 , 
- 8 . 
• 19 . 
• 14 . 

6 . 
.19 . 
21 . 
13 . 
8 . 
26 . 
23 . 
19 . 
11 . 
27 . 
19 . 
- 3 . 
4 . 
26 . 
19 . 
19 . 
7 . 
11 . 
26 . 
20 . 
19 . 
16 . 
8 . 

16 . 
18 . 
18 . 
- 3 . 

. 1 

. 9 

. 4 

. 5 
, 3 
, 4 
, 5 
, 6 
. 7 
9 
9 
11 
1 
4 
4 
5 
7 
9 
9 
12 
1 
7 
9 
9 
11 
1 
9 
7 
9 
10 
10 , 
11 

. 1963 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1963 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1963 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1963 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

F. M. 

453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453' 
453 
453 
453 

21 
23 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
23 
23 
23 
23 
23 
21 

1963 

Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana Milletvekili) 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana Milletvekili) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu (A. Karahisar Milletvekili) 
Nazmi Kerhnoğlu (Antalya Milletvekili) 

29 

29 
29 

10 • 
22 • 
19 • 
23 • 
6 • 

. 5 • 

11 -
. 5 -
. 5 • 

- 12 . 
• 26 . 
• 29 . 
• 28 . 
• 15 . 
• 14 . 
21 . 

• 14 . 
• 14 . 

3 
3 
4 
6 
7 
6 
9 
6 
6 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

453 
453 
453 
453 
453 

B/453 
A/453 
B/453 
B/453 

21 
21 
21 
23 
23 
22 
21 
22 
22 
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M. Meclisi 

Yevmiyesi 
Gittiği yer Lira K. 

Strasbourg 
Paris - Vaşington 
Paris 
Paris - Viyana 
Paris 
Cenevre 
Paris - Viyana 
Viyana 
Paris 
Paris 
Strasbourg 
Hamburg 
Strasbourg 
Roma 
Paris 
Paris - Viyana 
Paris - Dublin 
Paris 
Strasbourg 
Paris , 
Strasbourg 
Paris 
Brüksel 
Strasbourg 
Paris 
Strasbourg 
Vaşington 
Paris 
Vaşington 
Paris 
Berlin 
Rlüo de Jamero 

4 032 
9 792 
4 032 
4 032 
1 728 
2 304 
4 032 
2 880 
2 304 
1 728 
6 336 
3 456 
4 032 
2 304 
2 304 
4 032 
3 456 
1 728 
6 336 
1 728 
4 032 
1 728 
İ 728 
6 336 
1 728 
4 032 
9 792 
2 304 
9 792 
4 608 
768 

10 368 

malî yılı 

Paris - 1-728 
Kopenhag - Paris 2 880 
Atina - Paris 4 182 
Paris 3 456 
Paris 5 760 

( Rusya 9 792 
' Belgrad 6 336 
Rusya 9 792 
Rusya 9 792 

B:138 17.9.1963 0 : 1 
Nakil vasıtası Zaruri mas-

•masrafı raflar Toplam 
Lira K. Lira K. Lira K. 

5 374 
13 601 
5 394 
5 394 
3 602 
4 834 
5 394 
4 290 
5 394 
5 394 
5 394 
5 869 
5 374 
3 880 
5 394 
5 394 
5 943 
5 394 
5 394 
5 394 
5 374 
5 394 
5 340 
5 394 
5 394 
5 394 
13 601 
5 394 
13 601 
5 394 

230 
205 

Ek. 
21 841 

9 406 
23 393 * 
9 426 
9 426 
5 560 
7 343 
9 426 
7 170 
7 698 
7 122 
11 730 
9 325 
9 406 
6 184 
7 698 
9 426 
9 399 
7 122 
11 730 
7 122 
9 406 
7 122 
7 068 
11 730 
7 122 
9 406 
23 393 
7 698 
23 393 
10 002 

768 
32 209 

5 394 7 122 
6 603 9 483 
5 703 ' ' 9 885 
5 703 9 159 
5 703 * 11 463 

9 792 
2 853 9 189 Mahsup yapılmadı 

9 792 
9 792 
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M. Meclisi B:138 

Adı ve soyadı, (Seçim çevresi) 
L 

M. Şükrü Eoç (Aydın Milletvekili) 
Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir Milletvekili) 
Kâmil inal (Bolu Milletvekili) 
Nurettin Ok (Çankırı Milletvekili) 
İsmail Ertan (Denizli Milletvekili) 
Hüdai Oral (Denizli Milletvekili) 
Atıf Şohoğlu (Denizli Milletvekili) 
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan Milletvekili) 
Ertuğrul Gazi Sakarya (Es'kişehir Milletvekili) 
Celâlettin Üzer (Eskişehir Milletvekili) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane Milletvekili) 
Sabahattin Savacı (Gümüşane Milletvekili) 
Cihad Baban (İstanbul Milletvekili) 
Cihad Baban (İstanbul Milletvekili) 
Ahmet Oğuz (İstanbul Milletvekili) 
Selim Sarper (İstanbul Milletvekili) 
Selim Sarper (İstanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İstanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İstanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İstanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İstanbul Milletvekili) 
Oğuz Oran (İstanbul Milletvekili) 
Saadet Evren (İstanbul Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili) 
Kemal Kaya (Kars Milletvekili) 
İhsan Şeref Dura (Kastamonu Milletvekili) 
İhsan Şeref Dura (Kastamonu Milletvekili) 
Sabri Keskin (Kastamonu Milletvekili) 
Fikret Filiz (Kırklareli Milletvekili) 
Sadrettin Tosbi (Kütahya Milletvekili) 
Sadrettin Tosbi (Kütahya Milletvekili) 
Hurrem Kubat (Manisa Milletvekili) 
Hurrem Kubat (Manisa Milletvekili) 
Hurrem Kubat (Manisa Milletvekili) 
Hurrem Kubat (Manisa Milletvekili) 
Hurrem Kubat (Manisa Milletvekili) 
Kema-l Bağcıoğlu (Maraş Milletvekili) 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş Milletvekili) 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş Milletvekili) 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş Milletvekili) 
Şevki Aysan (Mardin Milletvekili) 
Muslihittin Gürer (Sakarya Milletvekili) 
Güner Sansözen (Sivas Milletvekili) 

— 384 

17.9.1963 0 : 1 

Seyahat tarihi F. M. 

29 . 5 -
29 . 5 -
29 . 5 -

7 -
25 -
7 -
10 -
25 -
11 -
13 -
13 -
11 -
13 -
11 -

29 . 5 -
14 -
26 -
16 -
21 -
4 • 

6 -
28 . 8 -

11 -
14 • 
24 • 
4 • 

28 . 5 -
13 • 
24 
19 

' 11 
29 . 5 

2 
28 
11 
24 
4 
1 
16 
7 
4 
14 
5 
7 
11 
7 

14 . 
14 . 
14 . 
10.. 
28 . 
10 . 
13 . 
28 . 
21. . 
24. 
24 . 
21 . 
24 . 
21 . 
14 . 
11 . 

• 28 . 
19 . 
24 . 

• 11 . 
10 . 

• 3 . 

21 . 
• 16 . 
- 26 . 
• 11 . 
• 1 . 
• 24 . 
- 26 . 
- 25 . 
• 21 . 
- 14 . 
- 14 . 
- 31 . 
- 14 , 
- 26 . 
- 11 
- 6 
- 26 
- 10 . 
- 11 
- 18 
- 11 
- 10 
- 21 
- 10 

6 . 
6 . 
6 . 
6 . 
6 . 
6 . 
7 . 
6 . 
9 . 
4 . 
4 . 
9 . 
4 , 
9 . 
6 
5 
6 
4 
4 
5 
7 
9 
9 
3 
3 
5 
6 
4 
3 
4 
9 

, 6 
, 5 
. 8 
, 3 
. 3 
. 5 
. 7 
. 8 
. 6 
. 5 
. 6 
. 9 
. 6 
. 9 
. 6 

1963 
1963 

, 1963 
1963 

, 1963 
1963 

, 1963 
. 1963 
1963 

, 1963 
, 1963 
. 1963 
, 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 

B/453 
B/453 
B/453 
A/453 

453 
A/453 

453 
453 

A/453 
A/453 
A/453 
A/453 
A/ 453 
A/453 
B/ 453 

453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 

A/453 
453 
453 
453 
453 

A/453 
453 
453 

A/ 453 
B/453 

453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 

A/453 
453 
453 
453 

A/453 
A/453 
A/453 

22 
22 
22 
22 
23 
22 
23 
23 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
21 
21 
21 
22 
21 
22 



Gittiği yer 

Rusya 
Rusya 
Rusya 
Brüksel 
Paris 
Brüksel 
Paris 
Paris 
Belgrad 
Cenevre - Lozan 
Cenevre - Lozan 
Belgrad 
Cenevre - Lozan 
Belgrad 
Rusya 
Strasbourg 
Paris 
Lefkoşa 
Paris 
Strasbourg 
Strasbourg 
Paris 
Belgrad 
Paris 
Paris 
Strasbourg 
Roma 
Cenevre - Lozan 
Paris 
Atina 
Belgrad 
Rusya 
Münih - Strasbourg 
Paris 
Strasbourg 
Kopenhag - Paris 
Strasbourg 
Strasbourg 
Aberden 
Brüksel 
Strasbourg 
Salzburg 
Paris 
Brüksel 
Belgrad 
Brüksel 

Lira K. 

9 792 
9 792 
9 792 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 
2 304 
6 336 
6 912 
6 912 
6 336 " 
6 912 
6 336 
9T792 
4 608 
1 728 
2 304 
2 304 
4 608 
2 880 
4 032 
6 336 
1 728 
1 728 
4 608 
2 880 
6 912/ 
1 728 
2 454 
6 336 
9 792 
7 012 
2 304 
2 304 
1 728 
4 608 
3 456 
5 760 
2 304 
4 608 
2 880 
4 032 
2 304 
6 336 
2 304 

Lira 

5 646 
5 703 
5-646 
5 703 
5 703 
2 853 
5 117 
5 1İ7 
2 853 
5 117 
2 853 

5 991 
5 703 
1 130 
5 703 
5 991 
5 703 
5 703 
2 853 
5 394 
5 403 
5 991 
4 102 
5 117 
5 403 
1 446 
2 853 

2 733 
5 703 
5 394 
5 403 
5 991 
5 703 
6 422 
5 646 
5 991 
5 010 
5 703 
5 646 
2 853 
5 646 

M. Meclisi B : 13S İ t . 9 .1963 Û : 1 
Nakil vasıtası Zaruri mas-

Yevmiyesi masrafı raflar Toplam 
K. Lira K. Lira K. 

96 

9 792 
9 792 
9 792 
7 950 
8 007 
7 950 
8 007 
8 007 
9 189 

12 029 
12 029 
9 189 

12 029 
9 189 
9 792 

10 599 
7 431 
3 434 
8 007 

10 599 
8 583 
9 735 
9 189 
7 122 
7 131 

10 599 
6 982 

12 029 
7 131 
3 900 
9 189 
9 792 
9 745 96 
8 007 
7 698 
7 131 

10 599 
9 159 

12 182 
7 950 

10 599 
7 890 
9 735 
7 950 
9 189 
7 950 

• 

Mahsup yapılmadı 

Mahsup yapılmadı 

Mahsup yapılmadı 

Mahsup yapılmadı 
Mahsup yapılmadı 

Mahsup yapılmadı 

Mahsup yapılmadı 

Mahsup yapılmadı 

Mahsup yapılmadı 

Mahsup yapılmadı 
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M. Meclisi B : 138 

Adı ve soyadı, (Seçim çevresi) 

Mahmut 'Vural (Sivas Milletvekili) 
Mahmut Vural (Sivas Milletvekili) 
Mahmut Vural (Sivas Milletvekili) 
Vahap Kışoğlu (Tunceli Milletvekili) 
Fethi Ülkü (Tunceli Milletvekili) 
Şükrü Kösereisoğlu (Van Milletvekili) 
Celâl Sungur (Yozgat Milletvekili) 
Ahmet Fuat Ak (Zonguldak Milletvekili) 
Yusuf Ziya Yüeebilgin (Zonguldak Milletvekili) 
Yusuf Ziya Yüeebilgin (Zonguldak Milletvekili) 
Kâmil Karavelioğlu (Tabiî Üye) 
Mustafa özer (Antalya Senatörü) 
ihsan Sabri Çağlayangil (Bursa Senatörü) 
Halit Sarıkaya (Çanakkale Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 
Nihat Pasinli (Erzurum Senatörü) 
Sabahattin Adalı (Hatay Senatörü) 
Sabahattin Adalı (Hatay Senatörü) 
Sabahattin Adalı (Hatay Senatörü) 
Sabahattin Adalı (Hatay Senatörü) 
Cavit Tevfik Okyayüz (içel Senatörü) 
Nurullah Esat Sümer (istanbul Senatörü) 
Turgut Göle (Kars Senatörü) 
Suad Hayri Ürgüplü (Kayseri Senatörü) 
Cenap Aksu (Maraş Senatörü) 
Fethi Tevetoğlu (Samsun Senatörü) 
Fethi Tevetoğlu (Samsun Senatörü) 
Esat Mahmut Karakurt (Urfa Senatörü) 
Necati özdeniz (Cuımhurbaşıkammca S. Ü.) 

Nurullah Esat Sümer (istanbul Senatörü) 
Celâl Ertuğ (Elâzığ Senatörü) 
Sabahattin Adalı (Hatay Senatörü) 
Oğuz Oran (istanbul Milletvekili) 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş Milletvekili) 
Muzaffer Döşemeci (izmir Milletvekili) 
Hurrem Kubat (Manisa Milletvekili) 
Mahmut Vural (Sivas Milletvekili) 
Sadrettin Tosbi (Kütahya Milletvekili) 
Selim Sarper (istanbul Milletvekili) 
Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 

17 . & . 1963 0 : 1 

Seyahat tarihi 

4 -
14 -
7 -
10 -
17 -
7 -
7 -

. 5 -
25 -
16 -
. 5 -
. 5 -
. 5 -
. 5 -
14 -
17 -
4 -

. 5 -

. 6 -

. 5 -
21 -
4 -
28 -
6 -
6 -
4 -
25 -
. 5 -
7 -
20 -
3 -
7 -

. 5 -

11 . 
18 . 
11 . 
12 . 
19 . 
10 . 
10 . 
14 . 
27 . 
19 . 
14 . 
14 . 
14 . 
14 . 
16 . 
19 . 
11 . 
1 . 
5 . 
14 . 
27 . 
11 . 
31 . 
10 . 
10 . 
11 . 
28 . 
14 . 
10 . 
22 . 
9 . 
10 . 
14 . 

5 
6 
9 
7. 
4 
6 
6 
6 
3 
4 
6 
6 
6 
6 
3 
4 
5 
6 
7 • 
6 
4 
5 
5 
7 
7 
5 
4 
6 
6 
3 
4 
6 
6 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

.-1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

F. 

453 
453 
453 
453 
453 

A/453 
A/453 
B/453 

453 
453 

B/453 
B/453 
B/453 
B/453 

453 
453 
453 
453 
453 

B/453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 

B/453 
A/453 

453 
453 

A/453 
B/453 

M. 

21 
21 
21 
23 
21 
22 
22 
22 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
21 
21 
21 
21 
23 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
22 
22 

17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
17'-
17 • 
17 • 
17 • 
17 • 
16 • 
9 -

• 24 . 
• 24 . 
• 24 . 
• 24 . 
• 24 . 
• 24 . 
• 24 . 
24 . 

• 24 . 
24 . 
21 . 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

(En son 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 
453 

veril 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
23 

—— oOt) — 



Gittiği yer 

Strasbourg 
Salzburg 
Paris 
Paris 
Paris 
Brüksel 
Brüksel 
Rusya 
Paris 
Kıbrıs 
Rusya 
Rusya 
Rusya 
Rusya 
Paris 
Paris 
Strasbourg 
Roma 
Strasbourg 
Rusya 
Paris 
Strasbourg 
Oslo 
Strasbourg 
Paris 
Strasbourg 
Paris 
Rusya 
Brüksel 
Paris 
Lüksenburg 
Brüksel . 
Rusya , 

mekte olanlar) 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Strasbourg 
Paris 

Lira K. 

4 608 
2 880 
2 880 
2 304 
1 728 
2 304 
2 304 
9 792 
1 728 
2 304 
9 792 
9 792 
9 792 
9 792 
1 728 
1 728 
4 608 
2 880 
3 456 
9 792 
4 032 
4 608 
2 304 
2 880 
2 880 
4 608 ' 
2 304 
18 360 
2 304 
1 728 
4 032 
2 304 
9 792 

5 760 
5 760 
5 760 
5 760 
5 760 
5 760 
5 760 
5 760 
5 760 
6 912 
8 064 

Lira 

5 991 
5 010 
5 703 
5 703 
5 703 
5 646 
5 646 

5 403 
1 130 

5 394 
5 703 
5 991 
4 102 
5 703 

5 703 
5 991 
7 761 
5 703 
5 703 
5 991 
5 703 

5 646 
5 403 
5 646 
5 646 

5 703 
5 703 
5 703 
5 703 
5 703 
5 703 
5 703 
5 703 
5 703 
5 703 
5 703 

M. Meclisi B : 138 17 . 9 .1963 0 : 1 
Nakil vasıtası Zaruri mas-

Yevraiyesi masrafı raflar Toplam 
Lira K. K. Lira K. 

10 599 
7 890 
8 583 
8 007 
7 431 
7 950 
7 950 
9 792 
7 131 
3 434 
9 792 
9 792 
9 792 
9 792 
7 122 
7 431 
10 599 
6 982 
9 159 
9 792 
9 735 
10 599 
10 065 
8 583 
8 583 
10 599 
8 007 
18 360 
7 950 
7 131 
9 678 
7 950 
9 792 

11 463 
11 463 
11 463 
11 463 
11 463 
11 463 
11 463 
11 463 
11 463 
12 615 
13 767 
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M. Meclisi B : 138 17 . 9 .1963 0 : 1 
t)ı§ memleketlere vazife ile giden milletvekilleri ve C. Senatosu üyelerine ödenen yollukların öden

diği fasıl, madde ve ödenek çeşidini gösterir tablo 

Sıra No. Bölüm M. Tahsisatın nev'i 

453 
453 

21 
23 

Avrupa Konseyi Assamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları 
NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği Assamble ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 

453/A 21 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik, Konferans ve komis
yonlarına iştirak edeceklerin yollukları. 
Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grrupunun Birlik, Konferans ve 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları.-
T. B. M. Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk 
temaslarına katılacakların yollukları. 

453/A 22 

453/B 22 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

E L T 
TELGRAF 

Sayın Fuad Sirmen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Ankara 

9207 - İzmir HUK 846 39 14 9 11 30 

Vali ve kaymakamlarla birlikte polis mü
dürlerini de temsil ödeneğine müstahak kılan 
Kanun münasebetiyle zatıâlinize ve şahsınızda 
Büyük Meclis muhterem üyelerine saygılarımızı 
arz ederiz. 

İzmir Teşkilâtı adına 
Emniyet Müdürü 

Hüseyin Taluy 



M. Meclisi B : 138 17 , 9 .1963 0 : 1 
Devlet Orman işletmelerince ve kereste fabrikalarmca yapılmış olan harcamalara ait 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları bilançolar ıvle kar ve zarar hesaplarının tasdiki hakkındaki 

kanun tasansma üçüncü defa verilen oyların sonucu 

"(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 
ŞüSkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Bcevit 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 200 

Kabul edenler : 287 
Reddedenler 5 
ÇefeSnserler : 8 

Oya katılmıyanlar : 241 
Açık üyelikler 9 

[Kaimi 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
tsanet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet TiritoğÜlu 

BİLEOIK 
Şadı Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

edenler] 
ÇANKIRI 

Rahmi inceler 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güidoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
, Zeynel Gündoğdu 
Naei Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dürsunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcüar 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

._. . 

i GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddiin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

% İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Suphi Baytkam 
Ratip Tahıir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyübopu 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
ismail Hakkı TeMnel 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakgık 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Ğümüşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOOAELÎ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Rasit Hatipoğln 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yeni§ehirlioglu 

MARAŞ 
Kemal Bağoıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hikni Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

Oğuzdemir Tüzün 
ORDU 

Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Ha§im Tan 

SİVAS 
Adil Alıtay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Güner Sarısozen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

Hayri Mumcuoğlu 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizsman 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestil cj 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

BOLU 

Turgut Çulha 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Mehmet Çctoanoğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îlhan Tekinalp 

TRABZON 

Ali Rıza Uzuner 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ARTVİN 
Nihat Ata 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 

İSTANBUL 

Tahsin Demiray 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

RİZE 

Cevat Yalçın 

URFA 
Bekir Sami Karahanlı 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 

[Oya kahlrmyanlar] 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sanibrahimoğlu 

Ahmet Savrun 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mehmet özbay -
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Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 



Şevki Güler 
Mehmet Turguft 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (î.) 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydm 
Rai t Aybar (B.) 
Osmıan Bölükbaşı 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
<B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
v Cihat Bilgeharı 

Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddik Aydar • 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
KâmiJ İnal 
Fuat ümi t 

BURDUR 
Fethi Çelikibaş (B.) 

BURSA 
- Hikmet Akalın 

Ekrem Paksıoy 
Cevdet Perin 
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Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sunan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik Prinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça (î.) 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Azîiz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneioğlu 
Süleyman Ünlü 
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GİRESUN 

AH Cüceoğlu 
İbrahim Etem Küıçoğlu 

(t) 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis. Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Deronancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Gihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
(D 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökaj 
(B.) 
Muhiddin Güven (1.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran (1.) 
Naci Öktem (1.) 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker (1.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
d.) 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren (1.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala (1.) 
İhsan Gürsan (1.) 
Saim Kaygan (1.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm (1.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
thsıan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmerJi 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu (1.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır 
Mehmet^ Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eri§ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu (1) 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı (1.) 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (1.) 
Cahit Yılmaz (1.) 
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KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay (I.) 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya (t.) 
ismet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Sait Mutlu 
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NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demiraoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (I.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin öeritoğlu 
Fevzi Ceylân 
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Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

' Ahmet Kangal (I.) 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi (I.) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu i 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş (I. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZOAT 
İsmail Hakkı Akdo£aci 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak (I.) 

»>•-<« 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Bülent Ecevit 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Etem Ağva 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 313 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
1 BİLECİK 

Sadi Binay 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 

DİYARBAKIR 1 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 
Celâlettin üzer | 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arîkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker | 

— 

I Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Fakih Ö7fakı'h J- lCbX\.J.±X \ J £JA-CUS\.±±1. 

Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 

6Vahap Dizdaroğlu 
" Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 
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SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
îbrahim Göker 

TOKİ 
H. Ali Dizm 

M, Meclisi B : 138 
TOKAT 

Sabahattin Bayburö 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 
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URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
îbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddeden] 
MUŞ 

Sami öztürk 

[Çekinserler] 
IT İSTANBUL GİRESUN 
an Tahsin Demiray Nizamettin Erkmen 

[Oya kaUlmıyanlar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (t.) 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
tyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün. 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 

Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
AJımet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş (t.) 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
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İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Reeai îskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
îlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B. 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça (1.) 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(t.) 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

M. Meclisi B : 13) 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bert an 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gö'kay 
(B.) 
Muhiddin Güven (î.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran (I.) 
Naci Öktem (I.) 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

(t) 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren (I.) 

ÎZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala (I.) 
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ihsan Gürsan (t.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan (I.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm (I.) I 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay I 
Ali özdikmenli j 
ismail Hakkı Yılanlıoğlul 
(I.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B^ 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu (I.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) | 

KONYA I 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı (I.) 
Meikki Keskin 
(Bşk. V.) ' 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 

Faruk Sükan (t.) 
Cahit Yılmaz (I.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay (I.) 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya (I.) 
İsmet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Sleyman Çağlar (I.) 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrenl Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
ilhan Teki naip 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren (I.) 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
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Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Oevat Yalçın (1.) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Elkrem AMcan (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 

Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal (1.) 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Oıhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi (I.) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (î.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
F; rzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

Muş 1 

Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

URPA 
Kemal Badıllı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhaııoğlu 
Muslih GÖrentaş (I. Ü.) 
Şükrü KÖsereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak (I.) 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apay
dın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili Güner 
Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkında kanvın teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliklere dair Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 

(M. Mçclisi 2 /70; C. Senatosu 2 /47) 

(Not : 0, Senatosu S. Sayısı : 170) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.7. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1994 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 3 . 1963 gün ve 2461/11836 sayüı yazınıza karşılıktır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun tekli

finin Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 7 . 1963 
tarihli. 88 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Ax?, ederim. 
Saygılarımla. . Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Bu kanunun, yürürlük müddetleri hariç, diğer bütün maddeleri değiştirilerek kabul cdilr 
mistir, 

Açık oy (Tümü) 111 
Kabul 104 
Ret 6 
Cekinser 1 

T. B. M. M. nin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifini incelemekle 
görevli Geçici Komisyon raporu 

MMlet Meclisi 
Geçici Komisyon 29 . 8 . 1963 
Esas No. : 2/270 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 29 Ağustos 1963, günkü birleşiminde, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili Güner 
Sarısözen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin, düzenlenmesi hakkındaki ka-
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nun teklifi ile ilgili olarak Millet Meclisince kabul edilmiş olan metinde Cumhuriyet Senatosunca 
8 Temmuz 1963 günkü 88 nci Birleşiminde yapılmış olan değişiklikleri görüşmüş ve aşağıdaki hu
susları kararlaştırmıştır : 

1. Komisyonumuz, kanun başlığında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin benimsen
mesini tavsiye etmektedir. 

2. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyelikleri için 
yapılacak seçimler ile Millet Meclisi metninde 2 nci maddede öngörülen bir milletlerarası andlaş-
ma gereğince yasama organları üyelerinden kurulan ve bir milletlerarası tüzel kişinin organı olan 
veya olmıyan milletlerarası kurullar üyelikleri için yapılacak seçimlerin aynı madde içerisinde 
mütalâa edilmesini, sistem itibariyle muvafık görmekle beraber, bu üyeliklerin yüzde 40 mm Cum
huriyet Senatosuna ve sadece yüzde 60 mm Millet Meclisine ayrılmasını uygun görmemiştir. 

Gerçekten, Avrupa Konseyi üyesi memleketlerden çift meclisli olanlarda iki meclis arasında 
bu tarzda bir tefrik yapılması suretiyle seçim işlemlerinin tekemmül ettirildiği şıklarda, ikinci 
meclise, her iki meclis üye tamsayısının toplamı içinde kendi üye tamsayısının toplamının teşkil 
ettiği yüzde oranının üzerinde bir kontenjanın tanınmadığı ve esasen bunun, Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin her birine milletvekillerinin her birinden fazla bir seçilme şansı tanımak suretiyle 
iki meclisin üyeleri arasındaki eşitliği bozmak anlamına geleceği tesbit edilmiştir. 

Bu itibarla, komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 1 nci maddenin benimsenme-
meşini tavsiye etmektedir. 

3. Komisyonumuz, yukarda izah edilen sebeplerle, Cumuriyet Senatosunca metinden çıkarıl
mış olan 2 nci maddenin çıkarılmasının benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

4. Cumhuriyet Senatosu, 3 ncü maddeyi 2 nci madde olarak ve bu madde gereğince seçile
cek heyet başkanının hüviyetinin sadece Millet Meclisi Başkanlığına değil; aynı zamanda, Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına bildirilmesini gerektiren bir değişiklik yaparak kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, bu değişik metnin de benimsenmesini tavsiye etmektedir. 
5. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun yukardaki paragrafta izah olunan tarzda bir de

ğişiklik yapıp 3 ncü madde olarak kabul ettiği 4 ncü maddedeki bu değişikliklerin de benimsen
mesini tavsiye etmektedir. - , 

6. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun metne yeni 4 ncü madde olarak eklediği ve Par-
lâmentokranası Birlik gruplariyle dostluk gruplarının kurulması prosedürünü düzenliyen hük
mü de tamamiyle uygun görmüş ve Genel Kurulca benimsenmesini tavsiye etmeye karar vermiş
tir. • . 

7. Cumhuriyet Senatosu, 5 nci maddeye, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine ayrı ayrı 
yapılacak çağrıların kabulü prosedürü ile ilgili bir fıkra eklemiş ve çağrı uzmanlığa ait bir ni
telik taşıdığı takdirde o meclisten çağrıya katılacak üyeleri seçmek yetkisini ilgili Meclisin Baş
kanına bırakan bir hüküm sevk etmiştir. 

îki Meclise ayrı ayrı yapılacak davetler için eklenen hüküm Komisyonumuzca yerinde görül
mekle beraber, uzmanlıkla ilgili davetlerde seçme yetkisinin Başkanlara bırakılması; bu konu
da siyasi parti gruplarını yetkisiz kılmak olacağından, siyasi parti gruplarının kendi üyeleri 
arasındaki uzmanları seçmekte pekâlâ başarı gösterebilecekleri mülâhazasiyle bu hükmü uygun 
görmemiştir. 

Bu itibarla, Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen bu madde metninin benim-
senmemesini tavsiye etmektedir. 

8. Cumhuriyet Senatosu, 6 nci maddeyi, 2 nci maddenin kaldırılmış olması muvacehesinde 
bâzı redaksiyon.değişiklikleriyle kabul etmiş, olup Komisyonumuz,, bu değişik metnin benimsen
mesini tavsiye etmektedir. 

9. Cumhuriyet Senatosu, 7 nci maddeyi çıkarmıştır. Komisyonumuz, bu konunun her resmî 
ziyaretin özel şartlan içinde düzenlenmesinin uygun olacağı mülâhazasiyle, bu maddenin çıkar
tılmasının 'benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 313 e 2 nci ek ) 
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10. Cumhuriyet Senatosu, 8 nci maddeyi 7 nci madde olarak kabul ederken, protokole müta

allik bir redaksiyon değişikliği yapmış olup Komisyonumuz, bu metnin benimsenmesini tavsiye 
etmektedir. 

11. Cumhuriyet Senatosu, 9 ncu maddeyi 8 nci madde olarak kabul ejderken teferruata ve 
protokole mütaallik bâzı değişiklikler yapmış olup Komisyonumuz, bu değişik metnin benimsen
mesini tavsiye etmektedir. 

12. Cumhuriyet Senatosu, metne bir geçici madde ekliyerek, şimdiye kadar kurulmuş olan 
Parlânıentolararam Birilik grupiariyie dostluik grıuplarının faaliyete devamı şartlarını metne yeni 
eklediği 4 ncü maddeye muvazi olarak düzenlemiştir. 

Komisyonumuz, bu geçici maddenin de benimsenmesini tavsiye etmektedir. 
13. Cumhuriyet Senatosu, 10 ncu maddeyi 9.ncu madde olarak kabul etmiştir. Komisyonu

muz, bu değişik metnin de benimsenmesini .tavsiye etmektedir. 
14. Cumhuriyet Senatosu, 11 nci maddeyi 10 ncu madde olarak kabul etmiştir. Komisyonu

muz, bu değişik metnin de benimsenmesini tavsiye etmektedir. 
15. Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

G-eçici Komisyon 
Başkanı Sözcü 
Bursa istanbul 

C. Perin C. Kırca 

Malatya 
A. Akşit 

Bu rapor 'Kâtibi 
Afyon Karahisar istanbul 

A. Yılmal C. Baban 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 313 e 2 nci ek ) 



MİLLET MİLLİSİNİN KABUL ETTİOI 
METlN 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyelikleri 

MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 
5456 sayılı ve 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 
sayılı kanunlarla onaylanmış olan 22 Mayıs 
1951 tarihinde değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 ta--
rlhli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 ve 26 ncı 
maddeleri gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisi üyeliğine seçilecek on Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesinin yedisi Millet Meclisince 
milletvekilleri arasından ve üçü de Cumhuri
yet Senatosunca Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
arasından seçilir. 

Her Meclisten seçilecek olanların tesbitin-
de o Mecliste mevcut ıslyasi parti gruplarının 
o Meclisin - boş üyelikler hariç - üye tamsayı
sının içinde - ki yüzde oranları esastır. - Bu 
oranların uygulanması sonucunda her Mecliste 
siyasi parti grupları kendilerine düşen yer ka
dar aday gösterebilirler. Bu adaylar, o Mecli
sin Genel Kurulunun bilgisine sunulmakla se
çilmiş sayılırlar. Söz konusu oranların uygu
lanması sonucunda, o Meclisten seçilecek olan
ların sayısı dolmamışsa, açık kalan yerlere, 
aynı Meclisin geri kalan üyelerinden aday 
olanlar arasından Genel Kurulda gizli oyla se
çim yapılır. 

2 nci fıkrada yer alan esaslar, statünün 25 
nci maddesinin (e) bendi gereğince seçilecek 
yedek üyeler için de uygulanır. 

Bir yedek üye, ancak, kendisiyle aynı siya
si parti grupuna mensubolan bir asil üyenin ye
rini alabilir; ilgili siyasi parti grupu adına 
feragatte bulunulmuş olması hali saklıdır. 

Bu maddede yer alan esasların her bir mec
liste uygulanması içtüzüklerle düzenlenir. 

M. Meclisi i$. 
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CUMHUBİYET SENATOSUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Yasama "Meclislerinin Dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve 
Benzeri Kurullar Üyelikleri 

MADDE 1. a) Yasama Meclisleri dı§ mü
nasebetlerinin düzenlenmesi maksadıyla çeşit
li kurullara katılacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyeleri Yasama Meclislerince: 

1. 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 sayılı ve 
21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı Kanunlarla 
onanmış olan 22 Mayıs 1951 tarihli andlaşma ile 
değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli Avrupa Kon
seyi Statüsünün 25 ve 26 ncı maddeleri ge
reğince Avrupa Konseyi Danışma Meclisince 
seçilecek on üyenin dördü Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri arasından ve altısı da Milletvekil
leri arasından, 

2. Milletlerarası andlaşmalar uyarınca 
kurulup bir milletlerarası hukuk tüzel kişisinin 
organı niteliğini taşıyan veya taşımayan ve ya
sama organı üyelerinden kurulan milletlerara
sı çeşitli kurullara katılacak üyelerin %40 ı 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasından ve 
%60 şı da Milletvekilleri arasından seçilirler. 

b) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisin
ce seçilecek olanların tesbitinde, siyasi parti 
gruplarının ve siyasi parti grupu mensubu ol-

, mıyanlann her bir yasama meclisinin - boş 
üyeüikler hariç - üye tam sayısı içindeki yüzde 
oranları esastır. 

c) Bu oranların uygulanması sonucunda 
her meclisteki siyasi parti grupları ve araların
da yapacakları özel istişare ile siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar kendilerine düşen 
yer kadar aday gösterirler. Bu adaylar kendi 
yasama meclislerinin genel kurullarının bilgisi
ne sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

ç) Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve di
ğer kurulların yedek üyelikleri içinde yuka
rıdaki fıkralar uyarınca seçim yapılır. Aynı si
yasi parti grupuna mensup bir asıl üyenin yerini 
ancak aynı grupa mensup bir yedek üye ve si
yasi parti grupu mensubu olmıyan bir asıl üye
nin yerini de ancak aynı vasıftaki bir yedek 
üye alabilir. Son fıkra uyarınca yapılmış olan 
feregatlar saklıdır. 

psı : 313 e 2 nci ek ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MillcÜerara&ı Andlaşmayla Kurulu kurullarda 
üyelik 

MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaşma 
gereğince yasama organları üyelerinden ku
rulan ve bir milletlerarası tüzel kişinin orga
nı olan veya olmıyan milletlerarası kurullar
da üyelik için yapılacak seçimde, Türkiye Bü
yük Millet Mecüsinden gidecek olanların yüzde 
altmışbeşi kadar milletvekili Millet Meclisin
ce ve yüzde otuzbeşi kadar Cumhuriyet Sena
tosu üyesi de Cumhuriyet Senatosunca 1 nci 
maddenin 2 nci fıkrası ve gerekiyorsa 3 ncü 
fıkrası uyarınca seçilir. 

Bu hallerde de, 1 nci maddenin 4 ncü fık
rası hükmü uygulanır. 

Milletlerarası andlaşma ile kurulmamış olan 
birliklerde temsil 

MADDE S.—Bir milletlerarası andlaşma 
ile kurulmamış olan ve milletlerarası tüzel kişi 
niteliği taşımıyan parlâmentolararası birlikle
rin toplantılarına Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ilgili birlik grupundan,katılacak temsil
ciler, bu birlik grupları tarafından kendi tü
zükleri gereğince seçilirler. Birlik grupları, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyele
rine açık olur. 

Bu "birlik gruplarının tüzükleri, 1 nci fık
rada söz konusu temsilcilerin seçilmesinde, de
ğişik siyasi eğilim sahibi birlik grupu üyele
rinin adaletli bir şekilde dikkate alınmasını 
sağhyacak tarzda düzenlenir. • 

Bu birlik grupları, Millet Meclisi Başkan
lığı ile yazışma yaparlar. 

Bu madde gereğince seçilen heyetlere ilgili 
grupun başkanı; o heyete dâhil değilse, ikinci 
başkanı; o da heyete dâhil değilse, heyet üyele
rinin oralarından seçecekleri ve Millet Meclisi 

Cumhuriyet Senatosunun kabul) ettiği! metin 

d) Bir siyasi parti grupunun veya siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlarm kendilerine 
düşen asü ve yedek üyeliklerden, bir diğer si
yasi parti grupu veya siyasi parti grupu men
subu olmıyan belli bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi lehine seçim sonuçları kesinleş
meden feragat etmesi mümkündür. 

Milletlerarası andlaşma ile kurulmamış olan 
birliklerde temsil 

MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaşma ile 
kurulmamış lolan ve milletlerarası tüzel kişi ni
teliği taşımıyan Parlâmentolararası Birliklerin 
toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilgili birlik grupundan katılacak temsilciler 
bu birlik grupları tarafınlan kendi tüzüMeri 
gereğince seçilirler. Birlik grupları, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerine açık 
olur. 

Bu birlik gruıflarınm tüzükleri, birinci fık
rada söz konusu temsilcilerin seçilmesinde, de
ğişik siyasi eğilim sahibi birlik grupu üyeleri
nin adaletli bir şekilde dikkate alınmasını sağ-
lıyacaik tarzda düzenlenir. 

Bu birlik grupları, gerektiğinde Yasama 
Meclisleri başkanlıkları ile yazışma yaparlar. 

Bu madde gereğince seçilen heyetlere ilgili 
gçupun başkanı; o heyete dâhil değilse, ikinci 
başkam; o da iheyete dâhil değilse, heyet üye
lerinin aralarından seçecekleri ve yasaana mec-

M. Meclisi (S. Sayısı : 313e 2nci ek) 



— 6 
Millet Meclisinin kabul 'ettiği nıetüm 

Başkanlığına yazı ile bildirecekleri birisi baş
kanlık eder. 

Dostluk gruplan 

MADDE 4. — Yabancı devletler parlâmen
tolarının bir veya birkaçiyle karşılıklı ola
rak kurulacak dostluk gruplan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çerçevesi içinde faaliyette bulu
nurlar. Dostluk gruplan, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerine açık olur. 

Bu dostluk gruplan Millet Meclisi Başkan
lığı ile yazışma yaparlar. 

' Yabancı parlâmentolara resmî ziyaretler 

MADDE 5. — Yabancı parlâmentolardan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî 
ziyaret çağnlanna uyup {uymamak konusunda 
karar Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
genel kurullarında ayn ayrı alınır. Her iki Mec
lis çagnya uyma karan verirse, çağrının kabul 
olunduğu, Millet Meclisi Başkanlığınca usulüne 
göre çağn sahibine duyurulur. 

\ , . . . 
Çagnya uyulacaksa, çağrılan Türkiye Bir-

yük Millet Meclisi üyesi sayısının yüzde alt-
mışbeşi kadar milletvekili Millet Meclisince 
ve yüzde otuzbeşi kadar Cumhuriyet Senatosu 
üyesi de Cumhuriyet Senatosunca seçilir. 

Bu heyetlere Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanlarının aralarında 
anlaşarak tesbit edecekleri Millet Meclisi veya 
Cumhuriyet Senatosu Başkan veya Başkanve-

'Cuıinhuriyet Senatosunun 'kabul ettiği metin 

Üsleri başkanlıklarına yazı ile bildirecekleri bi
risi başkanlık eder. 

Dostluk gruplan 

MADDE 3. — Yabancı devletler parlâmen
tolarının bir veya birkaçı ile karşılıklı olarak 
kurulacak dostluk gruplan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çerçevesi içinde faaliyette bulu
nurlar. Dostluk gruplan, Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi üyelerine açık olur. 

îkinci maddenin ikinci fıkra hükmü bu 
gruplar için de uygulanır. 

Parlâmentolar arası birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması 

MADDE 4. — 2 ve 3 ncü maddelerde ya
zılı parlâmentolararası birlik gruplan il© dost
luk gruplarının kurulması için Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarının bu 
yolda ayn ayn karar almalan gereklidir. 

Bunların tüzüklerinde ve faaliyetlerinde 
uymalan gereken esaslar, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlannın 
Hükümetin görüşünü aldıktan sonra, araların
da anlaşarak yapacaklan bir yönetmelikle tes
bit edilir. 

Yabancı parlâmentolardım resmî ziyaretler 

MADDE 5. — Yabancı parlâmentolardan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî 
ziyaret davetlerine uyup uymamak konusunda 
karar Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel Kurullarında ayn ayn alınır. Her iki 
Meclis davete uyma karan verirse, davetin ka
bul olunduğu Millet Meclisi Başkanlığınca dip
lomatik yoldan davet sahibine duyurulur. 

Davete uyulacaksa 1 nci maddeye göre seçim 
yapılır. 

Yabancı parlâmentolardan Cumhuriyet Se
natosuna ve Millet Meclisine ayn ayn yapıla
cak ziyaret davetlerine uyup uymamak konu
sunda karar ilgili Meclis Genel Kurulunda 
alınır. İlgili Meclisin Genel Kurulu davete uy
ma karan verirse davetin kabul olduğu o Mec
lis Başkanlığınca diplomatik yoldan davet sa
hibine duyurulur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 313 e 2 nci ek ) 
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— 7 — 

Cumhuriyet Senatosunun 'kabul ettiği) metin 

killerinden birisi katılır. Bu zat, aynı zamanda 
heyetin Başkanıdır. 

Her iki. Mecliste seçim 3 ncü fıkraya göre 
heyete katılacak olanların hangi siyasi parti 
gruplarına mensubolduklan dikkate alınarak, 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esaslara göre 
yapılır. 

Dil bilgisi 

MADDE 6. — 1, 2 ve 3 ncü maddeler gere
ğince Türkiye Büyük Millet Meclisinden seçi
lerek milletlerarası toplantılara katılacak olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Fran
sızca veya îngilizceyi veyahut gitmeleri bahis 
konusu olan toplantıda kullanılacak dillerden 
birini bilmeleri gereklidir. . 

4 ncü veya 5 nci maddeye göre yapılacak 
resmî ziyaretler için yabancı dil bilme şartı 
aranmaz. 

1 ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak se
çimlerde siyasi parti gruplarına oranlarına göre 
ayrılan yerler her halde saklıdır. 

Yabancı resmî ziyaretçilerin kabulü 

MADDE 7. —. Cumhurbaşkanının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin-ve Hükümetinin resmî 
davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden yaban
cı resmî şahsiyetlerin veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi karariyle resmen çağrılan parlâmen
to heyetlerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
since kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısının törenli bir oturumunda olur. 

YukardaM fıkrada bahis konusu olan resmî 
davetli bir yabancı Devlet Başkanı ise, Genel 
Kurul, kendisini ve beraberindeki Cumhurbaş
kanı veya Vekilini, girişinde ve çıkışında ayak
ta selâmlar. 

1 nci fıkrada bahis konusu çağrının yapıl
ması, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurullarının ayrı ayrı alacakları çağn-
kararmm, MiUet Meclisi Başkanlığı tarafın
dan, çağrılan parlâmentoya usulüne göre bil
dirilmesi suretiyle olur. 

Davetler uzmanlığa ait bir nitelik taşıdığı 
takdirde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si Başkanları meclislerdeki siyasi parti grup
ları başkanlarının ve siyasi parti grupu mensu
bu olmıyanların da görüşlerini almak suretiyle, 
davetin mahiyetine göre bir uzmanlık listesi 
hazırlar. Bu liste Meclisler Başkanlıklarınca 
ayrı ayrı Genel Kurullarının bilgisine sunulur. 

Dil Bilgisi 

MADDE 6. — 1 ve 2 nci maddeler gereğin
ce yasama meclislerinden milletlerarası toplan
tılara katılacak olan Türkiye. Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Fransızca ve îngilizceyi 
veya gitmeleri bahis konusu olan toplantıda 
kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri ge
reklidir. 

3 ncü ve 4 ncü maddeye göre yapılacak res
mî ziyaretler için yabancı dil bilme şartı aran
maz. 

1 ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak se
çimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan yerler 
her halde saklıdır. 

M. Meclisi (S. Sayın : SİS e 2nei ek) 
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Heyet Başkanlıkları 

MADDE 8. — Bu kanunda bahis konusu he
yet başkanları, heyetin temsil görevini yerine 
getirmesini, sağlayıcı tedbirleri alır ve dönüşte, 
heyetin faaliyeti hakkında Millet Meclisi ve 
Gumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına sunul
mak üzere bir rapor hazırlarlar. 

T. B. M. M, Binasının Milletlerarası toplantılar
da kullanılması 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binaların milletlerarası toplantılar için kulla
nılmasına, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanları mutabık kalarak izin 
vermece yetkilidirler. Bu iznin verildiği Millet 
Meclisi Başkanlığınca ilgili mercie yazı ile du
yurulur; 

Yürürlük tarihi 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. 
leri yürütür. 

Yürütme 

Bu kanunu Yasama Meclis-

(^ıııhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Heyet Başkanları 

MADDE 7. ~~ Bu kanunda bahis konusu he
yet başkanları, heyetin temsil görevini yerine 
getirmesini sağlayıcı tedbirleri alır ve dönüşte 
heyetin faaliyeti hakkında Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanlıklarına sunulmak 
üzere birer rapor hazırlarlar. 

T. B. M. M. binasının milletlerarası toplantılarda 
kullanılması 

MADDE 8; — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binalarını milletlerarası toplantılar için kul
lanılmasına, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlık Divanları mutabık kalarak 
izin vermeye yetkilidirler. Bu iznin verildiği 
ilgili mercie milletlerarası toplantı için ayrı
lan bina kısmı her iki Meclis üyelerinin müş
terek kullandıkları bir kısım veya sadece mil
letvekillerinin kullandığı bir kısım ise Millet 
Meclisi Başkanlığı; sadece Cumhuriyet Senato
su üyelerinin kullandığı bir kısım ise Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tarafından bildirilir. 

Daha önce kurulu, Parlâmentolararast Birlik 
Gru,pları ve Dostluk Grupları 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş olan 2 nci ve 3 ncü 
maddelerde söz konusu gruplar hakkında 4 ncü 
maddede öngörülen işlem, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yerine 
getirilir; bu süre tatil ve ara verme süresinde 
işlemez. 

Yukardaki fıkra uyarınca gerekli işlem ya
pılmamış olan Parlâmentolararası Birlik Grup
ları ile Dostluk Gruplarının faaliyetleri kendi
liğinden nihayet bulur. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. MeoM ( S. Sayım : 313 e 2 nci ok) 
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GEÇÎCÎ KOMİSYONUN TAVSİYELERİ 

Kanun başlığı: Geçici Komisyon, kanun başlığında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikli
ğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 1. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 1 nci maddede yaptığı değişikliğin 
benimsenmemesini tavsiye etmektedir. 

Madde 2. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 2 nci maddeyi metinden çıkarmış olma
sı keyfiyetinin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 3. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 2 nci madde olarak bu maddede yap
tığı değişikliğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 4. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 3 ncü madde olarak kabul ettiği 4 ncü 
maddede yaptığı değişikliklerin de benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Yeni- madde 4. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca metne eklenen bu maddenin be
nimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 5. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişikliğin benim
senmemesini tavsiye etmektedir. 

Madde 6. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun bu maddede yaptığı değişikliğin be
nimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 7. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca bu maddenin metinden çıkartılmış ol
ması keyfiyetinin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 8. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 7 nci madde olarak kabul ettiği bu 
maddede yaptığı değişikliğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 9. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 8 nci madde olarak kabul ettiği bu 
maddede yaptığı değişikliğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Yeni geçici madde — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun metne eklediği geçici madde
nin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 10. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu madde olarak kabul ettiği bu 
maddede yaptığı değişikliğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

Madde 11. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 10 ncu madde olarak kabul ettiği bu 
maddede yaptığı değişikliğin benimsenmesini tavsiye etmektedir. 

...». «w >»<&• • • < * • •• 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 313 e 2 nci ek ) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 204 e | nci ek 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) 

{Not : C. Senatosu S. Sayısı : 232) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.9.1963 

Kanunlar Müdürlüğü. * • • 
Sayı : 2436 l 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 1. 7.1963 gün ve 3724-18471 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni Cumhuriyet Senatosu Gtenel Kurulunun 29.8.1963 
tarihli 102 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 
Saygılarımla. Suad Hayri Ürgüplü Y. 

Sırrı Akday 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Değişen madde 1 
Açık oy neticesi : (115) 
Kabul : 101 
Ret : 13 
(jekinser : 1 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

MUlet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/340 10.9.1963 
Karar No: 159 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 29 . 8 . 1963 tarihli 102 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen 
-«Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı» komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde ince
lendi ve görüşüldü. 

Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak ederek emsallerine nazaran üstün hizmet
ler ifa ederek harb madalyası ile taltif edilen ve halen muhtaç ve yaşlı durumda- alan fMehınedoğ-
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lu Süleyman Kulaksız'a komisyonumuzca evvelce vatani hizmet tertibinden 500 lira maag bağlan
ması kabul edilmiş ve Genel Kurulun tasvibine mazhar olmuştur. 

Tasarının Cumhuriyet Senatosunda müzakeresi sırasında bu miktarın (300) liraya indirilmesi 
kabul edilmiş ise de ancak bu indirme için tatmin edici bir gerekçe mevcudolmadığı cihetle Cumhu
riyet Senatosunun bu değişikliğine komisyonumuzca uyulmamıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine .ırz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu rapor sözefısü ve 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu . Yozgat 
Ş. İnal F. îslimyeli A. H. Onat V. Uyar 

Ankara 
M. Ete 

Konya 
R. özal 

.Artvin 
S. 0. Avcı 

imzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Boyar 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
/. Sezgin 

Siirt • 
A. Ya§a 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
METİN 

ETTİĞİ 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizm&t 
tertibinden ayhk bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve 
İstiklâl Savaşlarına iştirak ederek emsallerine 
göre üstün hikmetleri ifa eden ve halen yardik 
ma muhtaç durumda bulunan Mehmedoğlu 
Süleyman Kulaksız'a, hayatta bulunduğu müd
detçe, vatani hizmet tertibinden 500 lira ay
lık bağlanmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ET
TİĞİ METİN 

Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve 
İstiklâl Savaşlarına iştirak ederek emsallerine 
göre üstün hizmetleri ifa eden ve halen yardı
ma muhtaç durumda bulunan Mehmedoğlu 
Süleyman Kulaksız'a, hayatta bulunduğu müd
detçe, vatani hizmet tertibinden 300 lira ay
lık bağlanmıştır. 

M. Meclisi i S. Sayısı : 204 e 1 nci ek) 



To°PTantı:2 MÎLLET MECLİSİ S. Sayıs ı : 2 0 3 © I H C I 6 K 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile Konya Milletvekili Faruk 
Sükan'm Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonal t ıya vatanî hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 /308 ; C. Senatosu 2 /94) 

(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 228) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği , 2.9.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2433 

MÎLDET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1. 7.1963 gün ve 3192-15659 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'-

ya vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29.8.1963 tarihli 102 nci Birleşimin
de değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 
Saygılarımla. Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı Y. 
Sırrı Atialay 

Değişen madde 1 
Açık oy neticesi : (121) 
Kabul ' : 109 
Ret : 11 
Çekinser : 1 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 10.9.1963 

Esas No: 2/308 
Karar No: 160 . . 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilerek değiştirildiği için tekrar komisyonumuza havale 
edilmiş bulunan «Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'm Mil
lî Mücadele kahramanlarından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı Vn vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun teklifi yemden görüşüldü. 
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Adı geçen şahsa daha evvel komisyonumuzda 250 lira emekli aylığı aldığı da göz önünde tutula

rak 300 lira aylık bağlanması kararlaştırılmış ve sonra bu miktar Millet Meclisi Genel Kurulun
da 500 liraya çıkarılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi komisyonumuzun ilk kararma da uygun düştüğünden ay
nen uyulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu rapor sözcüsü ve 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Hatay Balıkesir Ordu Yozgat 
Ş. İnal 'F. tslimycH A. II. Onat V. Uyar 

Ankara 
M. Ete 

Konya 
R. Özal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

imzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Boyar 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
/. Sezgin 

Siirt 
A. Yaşa 

Kars 
K. Okyay 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

M t Ti I /Û T M KOLİSİNİN KABUL 
METİN 

ETTİĞİ 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi esi Hasibe Martonaltı'ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağhmması hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonaltı'ya merhumun Millî 
Mücadele sırasında sebk eden emsaline üstün 
gayretinden dolayı vatani hiasmet tertibinden 
hayatta kaldığı müddetçe ayda 500 lira maaş 
bağlanmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ET
TİĞİ METİN 

Millî Mücadele kahramanlarından Telgrafçı Ma
nastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya 
vata,ni hizmet tertibinden maaş bağltmması hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Mücadele kahramanla
rından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendinin 
dul eşi Hasibe Martonaltı'ya merhumun Millî 
Mücadele sırasında sebk eden emsaline üstün 
gayretinden dolayı vatani hizmet tertibinden 
hayatta kaldığı müddetçe ayda 250 lira maaş 
bağlanmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 203 e 1 nci ek) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L l S l . S . Say ı s ı : 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karina Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere

leri (M. Meclisi 1/509; C. Senatosu 1/279) 
(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 225) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.9 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2599 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ÎLgi : 18 . 7 . 1963 gün ye 1/509-52 sayılı yazınıza karşılıktır : 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 8 . 1963 
tarihli 102 nıei Birleşiminde aynen kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. H. Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi : (119) 
Kabul : 119 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe komisyonu 2.9. 1963 
Esas No.: 1/509 C. S.: 1/279 

No. : 280 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 8 . 1963 tarihli 102 nci Birleşiminde aynen kabul 
•edilen «1963 yılı Büçe Kanununa bağlı cetveMerde değişiklik yapılması hakkında, kanun tasarısı» ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Ş. İnal 
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